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Inleiding 

 

Camjo. De één ziet het als een warenhuis vol nieuwe mogelijkheden, die ook nog eens tegen lage 

prijzen worden aangeboden. De ander ziet het als een audiovisueel gekkenhuis. Camjo is een 

afkorting voor camerajournalist, waarmee journalisten worden bedoeld die alles zelf doen: redactie, 

camerawerk, interviewen en monteren. 

 

De twee belangrijkste ontwikkelingen die tot de opkomst van de camerajournalistiek hebben geleid, 

zijn de komst van de nieuwe media en de hierbij behorende technologische ontwikkelingen, die voor 

steeds betere camera’s in een kleiner formaat hebben gezorgd. Met de komst van de nieuwe media 

is de vraag naar nieuws gestegen, en kan het via meerdere platforms (niet alleen via radio en 

televisie, maar ook bijvoorbeeld via het internet en de mobiele telefonie) worden verspreid. 

Journalisten produceren daarom geen nieuws meer voor slechts één platform, maar worden geacht 

te kunnen multitasken1. Reken hierbij de komst van relatief kleine (HD-)camera’s die vrijwel net zo 

goed draaien als de traditionele grotere camera’s, en de camjo is geboren.  

Steeds meer televisieomroepen schakelen camjo’s in, of laten hun bestaande medewerkers 

omscholen tot camjo. Camerajournalisten zijn namelijk een stuk goedkoper en flexibeler dan een 

volledige cameraploeg. De huidige bezuinigingen waar veel televisieomroepen vroeg of laat mee te 

kampen krijgen, zorgen voor een extra stimulans om met camjo’s te gaan werken. Uiteraard heeft de 

opkomst van camerajournalistiek echter ook gevolgen voor het nieuws zelf. Want kan een camjo wel 

tippen aan een cameraploeg? Kan iemand die alles helemaal alleen moet doen wel net zulke goede 

items maken als een verslaggever met camera- en geluidsman?  

Een groot kritiekpunt op camerajournalisten is dat de kwaliteit van de nieuwsitems lager ligt. 

Zo blijkt uit een rapport van de National Union of Journalists uit 2007 dat het opleiden van 

journalisten tot camjo een duidelijk negatief gevolg heeft voor de kwaliteit van nieuwsitems.2 De fout 

die veel critici echter maken, is dat ze een directe vergelijking maken tussen enerzijds camjo-items en 

anderzijds items gemaakt door een cameraploeg (in dit verslag ook wel ENG-items genoemd). Met 

dit verslag zal ik laten zien dat camerajournalistiek als een andere, nieuwe vorm van televisienieuws 

kan worden beschouwd. Het beoordelen van een camjo-item aan de hand van de kwaliteitseisen van 

een ENG-item is dan ook niet helemaal eerlijk. Een dergelijke vergelijking kan echter wel worden 

                                                             
1 Jose Alberto Garcia Aviles, “Integrated and Cross-Media Newsroom Convergence” Convergence 14 (2008): 
221-239. 
2 Sue Wallace, “Watchdog or witness? The Emerging Forms and Practices of Videojournalism” Journalism 10 
(2009): 684. 
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ingezet om meer te weten te komen over camjo-items an sich. Het kenmerken van een bepaalde 

nieuwsvariant kan immers niet zonder de verschillen met de bestaande nieuwsvariant te definiëren.  

Dit verslag richt zich dan ook op de vraag wat de verschillen zijn tussen camjo-items en items 

gemaakt door een cameraploeg. Hierbij richt ik me alleen op de vorm, en niet op de inhoud. Ik voer 

een tekstanalyse uit van vijf nieuwsuitzendingen van RTV Utrecht (UVANDAAG) en L1 (L1 NIEUWS), de 

regionale omroepen van de provincie Utrecht en Limburg. Hierbij baseer ik me met name op de 

audiovisuele en narratieve theorieën zoals Roemer Lievaart beschrijft in zijn boek Films maken.3 Dit 

boek vormt een handleiding voor zowel amateurs als professionele journalisten, waarin alles wordt 

beschreven dat bij het maken van een korte film komt kijken. 

De vergelijking tussen nieuwsitems van RTV Utrecht en L1 NIEUWS staat in dit verslag dus 

centraal, om daarmee meer te kunnen zeggen over de tekstuele verschillen tussen camjo- en ENG-

items. RTV Utrecht maakt het nieuws volledig met camjo’s, terwijl L1 NIEUWS (nog) alleen met 

cameraploegen werkt. Ik heb gekozen voor RTV Utrecht, omdat deze als eerste regionale omroep 

volledig met camjo’s werkzaam was. L1 NIEUWS is de enige regionale omroep die niet met camjo’s 

werkt. Alle andere regionale omroepen werken gedeeltelijk of volledig met cameraploegen.4 Het 

televisienieuws op nationaal niveau kenmerkt zich ook door een combinatie van camjo’s met 

cameraploegen. 

Aangezien steeds meer nieuwsredacties gebruik maken van camjo’s  en er nog weinig over 

de verandering en het innovatieproces is geschreven, is het belangrijk om bij hierbij stil te staan.5 

Camjo’s worden steeds meer ingezet, terwijl er nog weinig kennis is van de tekstuele verschillen 

tussen camjo- en ENG-items. Het lijkt erop dat iedereen een mening heeft over werken als camjo, 

maar niemand weet wat de daadwerkelijke verschillen in het eindresultaat, de nieuwsitems, zijn. 

Met dit verslag wil ik de discussie over camerajournalistiek meer richting de items zelf sturen, in 

plaats van te focussen op het productie- en beleidsaspect. 

De eerste twee hoofdstukken van dit verslag richten zich op de ontwikkelingen in het 

medialandschap en de verschillende visies op camjo’s. Hierin is ook aandacht voor Michael 

Rosenblum, die als grondlegger van de camerajournalistiek kan worden beschouwd. Rosenblum zelf 

en de camerajournalistiek in het algemeen heeft veel voor-, maar ook veel tegenstanders. Critici zien 

Rosenblum als een sneaky verkoper, die het traditionele beeld van cameraman en (live) verslaggever 

neerhaalt en de banen van traditionele nieuwsmakers bedreigt, met verleidelijke praatjes over 

                                                             
3
 Roemer Lievaart, Films maken (Amsterdam: QQleQ Dramaprodukties, 2007). 

4
 In het najaar van 2010 heb ik telefonisch contact gehad met alle dertien regionale televisieomroepen van 

Nederland (Zuid-Holland heeft twee omroepen) om te vragen op welke manier het nieuws tot stand komt. 
5
 Sue Wallace. 
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kostenbesparing.6 Voorstanders zien camerajournalistiek als een innovatieve, creatieve vorm van 

televisienieuws maken. 

Na in het eerste en tweede hoofdstuk de ontwikkelingen in het medialandschap en de 

discussie over camerajournalistiek beschreven te hebben, vormt het derde hoofdstuk de analyse van 

dit verslag. Zoals gezegd houdt het onderzoek een tekstanalyse in, waarbij gekeken wordt naar de 

items zelf. Het onderzoek richt zich dus niet op de productie. Aangezien ik zelf als camjo werkzaam 

ben geweest7, weet ik wel veel van het produceren van camjo-items af. Dit heeft mij geholpen in het 

begrijpen van zowel positieve als negatieve kritiek op camjo’s. In het verslag heb ik echter getracht 

zoveel mogelijk van deze kennis buiten beschouwing te laten. 

 

Hoofdstuk 1: Mediaconvergentie 

 

Voordat ik dieper in ga op de camerajournalistiek, beschrijf ik eerst de ontwikkelingen die in het 

huidige medialandschap spelen, en een belangrijke factor zijn in de opkomst van camjo’s. In dit 

hoofdstuk staan de belangrijkste opvattingen en theorieën rondom mediaconvergentie, 

camerajournalisten en het nieuws als televisiegenre centraal. Het hoofdstuk bestaat uit een 

beschrijving van de ontwikkelingen rondom mediaconvergentie en de gevolgen die dit voor redacties 

en journalisten heeft. Binnen de media- en communicatiewetenschap bestaan verschillende visies 

over de gevolgen van mediaconvergentie, deze komen gedurende het hele hoofdstuk aan bod. 

 

1.1 Crossmediale redacties 

 

Met de komst van kabel en satelliet, teletekst en videotekst-systemen in de jaren ’80 zijn de 

traditionele grenzen tussen oude en relatief ‘nieuwe’ media steeds meer komen te vervagen.8 Sinds 

de digitalisering eind jaren ’90 zijn intrede heeft gedaan, is het medialandschap in een hogere 

versnelling aan het veranderen. Een belangrijk aspect binnen deze verandering is dat nieuws overal 

te vinden is: mobiele telefoons, kranten, PDA’s, TV, interactieve TV, kabel, internet, teletekst, 

kiosken, radio en video-schermen op allerlei plekken, zoals het vliegveld, de bus of het café 

(narrowcasting).  

                                                             
6 Mark Glaser, “’Video journalists’: Inevitable Revolution or Way to Cut TV jobs?” *2005+ ’Video journalists’: 
Inevitable Revolution or Way to Cut TV jobs? – 25-10-2010. http://www.ojr.org/ojr/wiki/video_journalists 
7 Ik ben twee jaar camjo geweest bij CampusTV, een productiebedrijf in Amsterdam, en ben drie maanden 
werkzaam geweest op de nieuwsredactie van Omroep Amersfoort, dat failliet is gegaan. 
8 Bardoel en Haenens, “Public Service Broadcasting in Converging Media Modalities: Practices and Reflections 
from the Netherlands”  Convergence 14 (2008): 351-360. 

http://www.ojr.org/ojr/wiki/video_journalists
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Eén van de belangrijkste ontwikkelingen die tot deze nieuwe vormen van journalistiek 

hebben geleid is de komst van de nieuwe media. Hierdoor is het makkelijker geworden om 

mediateksten met anderen te delen en (zowel op professioneel als op individueel gebied) en is de 

drempel voor het maken van nieuws lager komen te liggen.9 Iedereen met een computer en toegang 

tot het internet kan tegenwoordig aan de nieuwsstroom participeren, een ontwikkeling die met 

name zichtbaar is op bijvoorbeeld (nieuws)blogs en op sites waar de mogelijkheid wordt geboden om 

te reageren op nieuwsberichten. Mark Deuze (communicatiewetenschapper aan Universiteit Leiden ) 

is echter wel van mening dat multimedialiteit niet alleen door de komst van het internet is ontstaan, 

omdat multimedialiteit al voor de komst hiervan bestond. In het midden van de jaren ’20 werd 

immers van journalisten werkzaam voor de krant verwacht dat zij niet alleen met een verhaal 

terugkwamen, maar ook de foto’s erbij hadden gemaakt.10 Multimedialiteit is dus niet iets van de 

laatste jaren, maar is altijd al onderdeel geweest van de journalistieke wereld. De digitalisering heeft 

de ontwikkeling van de multimedialiteit echter wel een flinke stimulans gegeven. 

Door het grote scala aan nieuwsaanbod ondervinden de traditionele (nieuws)media meer 

concurrentie dan voor de komst van de nieuwe media. Deze toenemende concurrentie dwingt de 

traditionele media om zich aan te passen aan de huidige stand van zaken, door ingrijpende 

veranderingen te ondergaan, inclusief reorganisatieplannen.11 Deze veranderingen houden onder 

andere convergentie, crossmedialiteit en multimedialiteit in; begrippen die binnen de praktijk, het 

onderwijs en het onderzoek naar journalistiek steeds belangrijker worden.12 Volgens Mark Deuze zijn 

er twee definities van multimedialiteit binnen de journalistiek. Enerzijds is er het presenteren van 

een verhaal op een website aan de hand van twee of meer verschillende mediavormen, zoals 

gesproken en geschreven woorden, muziek, beelden en animaties.  

Anderzijds bestaat er een nieuwsverhaal dat in een ‘pakket’ aan de hand van verschillende 

media (zoals e-mail, SMS, radio, televisie, kranten en tijdschriften) wordt gepresenteerd. Redacties 

zijn dan niet meer met één medium tegelijk bezig, maar produceren tegelijkertijd content voor 

televisie, internet en radio. Het produceren van dergelijke ‘verhaalpakketten’ brengt volgens het 

MUDIA rapport13 uit 2002 vijf voordelen met zich mee: efficiëntie, winstgeving, toename in gebruik, 

                                                             
9 Jan Bierhoff en Martha Stone, “The State of Multimedia Newsrooms in Europe” [2002] JanBierhoff.pdf – 25-
10-2010. http://web.mit.edu/cms/Events/mit2/Abstracts/JanBierhoff.pdf 
10 Mark Deuze, “What is Multimedia Journalism?” Journalism Studies 5 (2004): 139 – 152. 
11 Jan Bierhoff en Martha Stone, “The State of Multimedia Newsrooms in Europe” [2002] JanBierhoff.pdf – 25-
10-2010. http://web.mit.edu/cms/Events/mit2/Abstracts/JanBierhoff.pdf 
12

 Mark Deuze. 
13 Het MUDIA project is een grootschalig onderzoek waarbij een internationaal team van wetenschappers naar 
de huidige sitautie rondom media- en nieuwsconvergentie in Europa hebben gekeken. 

http://web.mit.edu/cms/Events/mit2/Abstracts/JanBierhoff.pdf
http://web.mit.edu/cms/Events/mit2/Abstracts/JanBierhoff.pdf
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betere journalistiek en tevreden gebruikers.14 Deze multimediale integratie is bevorderlijk voor de 

kwaliteit van de journalistiek, omdat sommige verhalen het beste aan de hand van meerdere media 

verteld kunnen worden. Volgens Amerikaans mediawetenschapper John Pavlik houdt een verhaal 

vertellen in het digitale tijdperk dan ook in dat je alle media gebruikt die voor dit verhaal geschikt 

zijn.15 Het internet biedt op die manier een platform voor de verzameling mediateksten over 

hetzelfde verhaal, omdat het internet een platform biedt voor vrijwel alle soorten media (zoals radio, 

televisie en geschreven pers). Het televisie kijken is dan ook voor het eerst sinds vijftig jaar 

afgenomen, en computergerelateerde media is opgekomen, vooral onder de jongere generaties.16 

Het aanbieden van een journalistiek verhaal via verschillende platformen heeft als gevolg dat 

geen enkele redacteur meer voor één medium produceert en dat verslaggevers moeten kunnen 

multitasken: redactiewerk doen, schrijven, filmen, monteren en distribueren.17 Dit heeft als gevolg 

dat redacties die aanvankelijk los van elkaar werkzaam waren, gaan samenwerken of zelfs helemaal 

met elkaar samengaan (convergentie). Onderzoekers van het Mudia-project hebben gekeken in 

hoeverre mediabedrijven op deze multimediale manier werken, door deze in te delen in drie 

verschillende stadia, met als eindpunt compleet mediaconvergent te werken.18 Dit rapport gaat er 

dus vanuit dat alle mediabedrijven op den duur volledig crossmediaal werken. Deuze is echter van 

mening dat convergentie geen lineair proces is, en dat het met ups en downs kan gaan, of in 

sommige bedrijfstakken niet volledig doordringt. Bovendien verschilt de manier waarop convergentie 

in een mediabedrijf wordt ingevoerd sterk van elkaar.19 

Vanuit management oogpunt worden vaak twee voordelen van mediaconvergentie gezien: 

de journalistieke kwaliteit verbeteren en productiekosten omlaag brengen. Meer laten doen door 

minder mensen brengt immers kostenbesparing met zich mee. In hoofdstuk drie van dit verslag zal ik 

laten zien dat het één niet automatisch in contrast staat tot het ander. Mediaconvergentie zorgt er 

ook voor dat mediabedrijven meer met elkaar gaan samenwerken of zelfs partners worden. Een 

regionale televisieredactie zal bijvoorbeeld graag willen samenwerken met de regionale krant, om zo 

mediateksten met elkaar te kunnen uitwisselen en op elkaar af te stemmen. Critici van convergentie 

zijn bang dat door de samenwerkingen en het delen van content de diversiteit van het nieuws 

                                                             
14 Jan Bierhoff en Martha Stone. 
15 John Pavlik, “Journalism Competencies in the Digital Age: Twelve Core Principles” *2005+ PAVLIK_John.pdf – 
25-10-2010. http://cicr.blanquerna.url.edu/2005/Abstracts/PDFsComunicacions/vol1/01/PAVLIK_John.pdf 
16 Bardoel en Haenens. 
17 Jose Alberto Garcia Aviles. 
18 Jan Bierhoff en Martha Stone. 
19

 Mark Deuze. 

http://cicr.blanquerna.url.edu/2005/Abstracts/PDFsComunicacions/vol1/01/PAVLIK_John.pdf
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afneemt. Als steeds meer mediabedrijven besluiten samen te werken, komt het nieuws immers in 

handen van een kleiner aantal mediabedrijven te liggen.20  

 

1.2 Journalisten versus amateurs 

 

Zoals eerder al aan bod kwam, is met de komst van het internet het aanbod van het nieuws 

uitgebreid. Mensen kunnen verschillende nieuwsuitingen met elkaar vergelijken en zelfs de bronnen 

nakijken. Ook is door de technologische ontwikkelingen de grens om zelf nieuws te maken en te 

publiceren lager komen te liggen. Nieuws is daardoor meer publieksgecentreerd geworden. Hiermee 

is de journalistieke objectiviteit minder vanzelfsprekend geworden en ligt binnen het werk van 

journalisten de taak om zich te onderscheiden van de rest. Iedereen kan immers nieuws maken en 

verspreiden. 

Critici beweren dat de journalistiek een omgekeerde professionalisering ondergaat: de-

professionalization. Zij zijn van mening dat de journalistiek een steeds minder coherent en autonoom 

beroep wordt. Journalisten zijn immers niet de enigen meer die nieuws maken en kunnen zich 

daarom minder beroepen op hun hoeveelheid journalistieke kennis.21 Natalie Fenton (media- en 

communicatiewetenschapper Universiteit van Londen) noemt deze nieuwe journalistieke status de 

journalism of attachment, wat een persoonlijkere nieuwsstijl met zich meebrengt dat de steeds meer 

pluriforme maatschappij goed reflecteert.22 Door de toegenomen snelheid waarmee het nieuws 

gemaakt wordt, vrezen sommige wetenschappers voor een gebrek aan context, nauwkeurigheid, 

volledigheid en minder creativiteit. Het is volgens Bardoel en Deuze (2001) dan ook de taak van 

journalisten om mensen te helpen deze enorme hoeveelheid nieuws te filteren.23  

Met de komst van de digitale media hebben journalisten dus geen monopoliepositie meer op 

het nieuws. De professionele journalisten hebben concurrentie van het publiek erbij gekregen. De 

traditionele media zijn dan ook niet meer de centrale plek waar alle kennis samenkomt, omdat het 

publiek in totaal meer weet dan één enkele nieuwsomroep. Daarom hebben veel traditionele 

mediaomroepen hun websites interactiever gemaakt, met bijvoorbeeld de mogelijkheid om te 

reageren op nieuws, zowel in tekst als in beeld.24   

                                                             
20 Jose Alberto Garcia Aviles. 
21 Stuart Allan, The Routledge Companion to News and Journalism (Londen: Routledge, 2009). Hoofdstuk 51: 
Henrik Örnebring. Reassessing Journalism as a Profession. 
22 Stuart Allan, hoofdstuk 50: Natalie Fenton. News in the Digital Age. 
23 Sue Wallace. 
24

 Stuart Allan, hoofdstuk 52: Mark Glaser. Citizen Journalism: Widening World Views, extending Democracy. 
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Mark Glaser (freelance journalist en schrijver) noemt de mensen die op deze manier participeren aan 

nieuwsstroom citizen journalists (burgerjournalisten).  Hiermee bedoelt hij mensen die zonder 

professionele journalistieke training met behulp van moderne technologieën en het internet, media 

produceren of controleren, alleen of in samenwerking met anderen. Al deze uitingen vallen onder 

journalistiek, zelfs als het niet meer is dan een simpele observatie van een gebeurtenis, zoals het 

filmen en publiceren van de gebeurtenissen tijdens 9/11 met een mobiele telefoon. Als voordeel van 

de citizen journalist ziet Glazer dat er meer stemmen aan de traditionele journalistiek worden 

toegevoegd en dat de kijk op de wereld wordt uitgebreid, omdat dat niet meer alleen het domein 

van de traditionele nieuwsmedia is.25 Steeds meer nieuwsomroepen combineren citizen journalists 

dan ook met professionele journalisten, zoals tijdens de presidentscampagne in de Verenigde Staten 

in 2008.26 Wel bestaat er enige controversie rondom de terminologie citizen journalism, omdat veel 

professionele journalisten van mening zijn dat alleen getrainde journalisten op een goede manier 

nieuws kunnen maken. Het woord journalist binnen de term is dan ook niet op zijn plaats. 

Tegelijkertijd kunnen professionele journalisten zich ook weer als citizen journalist gedragen, door 

bijvoorbeeld het bijhouden van een blog.  

Het is duidelijk dat wetenschappers voor- en nadelen van mediaconvergentie zien. De meeste media- 

en communicatiewetenschappers zijn positief over de ontwikkelingen in het algemeen, en zien kleine 

nadelen binnen het algehele veranderingsproces. Dit is niet opvallend. Het medialandschap is 

immers aan verandering onderhevig, een proces dat zoals alle veranderingen met ups en downs 

gepaard gaat.  

In tegenstelling tot het grootste gedeelte van de wetenschappers is Natalie Fenton in haar 

hoofdstuk News in the Digital Age erg negatief over de algehele huidige ontwikkelingen binnen de 

nieuwsmedia. Volgens haar is de kwantiteit van nieuws dan wel toegenomen, maar de kwaliteit juist 

niet. Door de snelheid waarmee online nieuws tegenwoordig geproduceerd wordt, wordt het nieuws 

minder goed geverifieerd (journalistieke integriteit) en gaan de nieuwsuitingen te veel op elkaar 

lijken. Nieuws wordt een discourse van persoonlijking, dramatisering, versimpeling en polarisatie. 

Journalistiek is niet langer een monoloog, maar bestaat steeds meer uit meerdere stemmen, wat 

vaak gezien wordt als de democratisering van journalistiek. Hierbij komen echter ook de stemmen 

van marketing en reclame kijken, wat ervoor zorgt dat nieuws steeds meer als een vorm van 

entertainment gebracht wordt.27 

                                                             
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Stuart Allan, hoofdstuk 50. 
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Ook het uitvoeren van meerdere taken door slechts één journalist ziet Fenton niet als een goede 

ontwikkeling, omdat het volgens haar afbreuk doet op de professionaliteit. In het volgende 

hoofdstuk zullen we zien dat Fenton niet alleen staat in haar kritiek. In dit hoofdstuk ga ik dieper in 

op de diverse meningen en visies op camerajournalistiek. Zowel binnen de media- en 

communicatiewetenschap als door de mensen uit het vak wordt verschillend gedacht over camjo’s. 

Het volgende hoofdstuk vormt een uiteenzetting van deze diverse opvattingen.  

 

Hoofdstuk 2: Camerajournalistiek 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk al aan bod kwam, heeft mediaconvergentie ervoor gezorgd dat 

journalisten worden geacht om meerdere taken te kunnen uitvoeren (multiskilling). 

Camerajournalistiek, waarbij een journalist de verslaggeving, het camerawerk en vaak ook de 

montage doet, is hier een onderdeel van. Het ontstaan van kleine digitale camera’s is een belangrijke 

ontwikkeling binnen de opkomst van de camerajournalistiek geweest. Verslaggevers, cameramensen, 

maar ook journalisten werkzaam voor de radio worden aangemoedigd om uit hun specifieke rol te 

stappen en camjo te worden.28 Dit hoofdstuk behandelt de verschillende visies omtrent camjo’s, te 

beginnen met het idee van Michael Rosenblum, één van de bekendste pioniers op camjo-gebied. 

 

2.1 Michael Rosenblum, grondlegger van de camerajournalistiek 

Wanneer men spreekt over camerajournalistiek, spreekt met direct of indirect over Michael 

Rosenblum ; door veel journalisten profeet en goeroe onder de camerajournalistiek genoemd. Als 

verslaggever bij CBS ergerde Rosenblum zich aande hoeveelheid mensen dat nodig was om een 

nieuwsitem te maken. Hij heeft gewerkt als fotojournalist en vroeg zich af of hij op dezelfde manier 

videonieuws kon produceren, in plaats van op de Hollywood feature film-wijze, die het nieuws 

domineerde. Rosenblum kocht een kleine camera en bezocht een Palestijns vluchtelingenkamp. Door 

zijn kleine camera was hij minder intimiderend dan een crew van minstens drie mensen, waardoor hij 

meer toegang kreeg. Rosenblum’s item werd populair en hij overtuigde televisiestations van het 

voordeel van camjo’s: journalisten die alles zelf doen: het redactiewerk, het filmen van het materiaal, 

het monteren en het verspreiden (publiceren) van het item.29  

                                                             
28 Sue Wallace. 
29 James Careless, “Video Journalists : More Crews, More Coverage, More Ratings” *2005+ TVB |Video 
Journalists: More Crews, More Coverage, More Ratings – 25-10-2010. 
http://www.televisionbroadcast.com/content/Cover_Story/Video_Journalists_br_More_Crews_More_Coverag
e_More_1091.shtml 

http://www.televisionbroadcast.com/content/Cover_Story/Video_Journalists_br_More_Crews_More_Coverage_More_1091.shtml
http://www.televisionbroadcast.com/content/Cover_Story/Video_Journalists_br_More_Crews_More_Coverage_More_1091.shtml
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Rosenblum is van mening dat alle nieuwsredacties uit camerajournalisten zouden moeten bestaan. 

Hij verkoopt zijn visie door te beloven dat het de productiekosten twintig tot zeventig procent kan 

verlagen, zonder kwaliteitsverlies in beeld of verhaal. Sterker nog, volgens Rosenblum gaat de 

kwaliteit met de komst van camjo’s juist omhoog, omdat er met veel camjo’s meer verhalen gemaakt 

kunnen worden dan met een paar cameraploegen. Camerajournalisten zijn volgens Rosenblum 

echter geen vervanging van een cameraploeg, een camjo doet dus niet het werk van twee of drie 

mensen.30 Een camjo maakt op een nieuwe manier televisie en vormt daarmee een nieuw 

nieuwsgenre. Televisie lijkt op deze manier volgens Rosenblum veel meer op de geschreven pers: een 

journalist gaat achter de computer zitten en typt het verhaal. Nieuws maken op televisie is eigenlijk 

hetzelfde, alleen dan met andere software.31 Mensen moeten dan ook een ander beeld krijgen van 

wat televisie is. 

Volgens Rosenblum zorgen camjo’s zowel voor meer breedte als meer diepte in nieuwsitems. 

De lokale omroep in het Amerikaanse Nashville (WKRN) had bijvoorbeeld eerst zes cameraploegen 

en vijf montagesets. Na de overgang op camjo’s  zijn er vijfendertig tot veertig camjo’s met een 

zelfde aantal montagesets.32 Hierdoor kunnen er meer verhalen worden gemaakt (breedte), en kan 

een camjo langer met één verhaal bezig zijn dan een cameraploeg. Voor de overgang moest een 

cameraploeg binnen WKRN twee verhalen per dag afleveren, terwijl een camjo anderhalf verhaal per 

week maakt. Er wordt dus tijd mee gewonnen, wat de journalistieke kwaliteit ten goede komt. 

Bovendien krijgen journalisten op deze manier de ruimte om fouten te maken (freedom to fail), 

omdat niet elk verhaal goed genoeg hoeft te zijn om op televisie te belanden.33 Hierdoor kunnen 

nieuwszenders risico’s nemen, waardoor er meer uitdaging in de items komt (diepte). 

Tegenwoordig geeft Rosemblum trainingen aan nieuwsredacties die willen overgaan op 

camjobeleid. Hij heeft een aantal toonaangevende mediabedrijven overtuigd van zijn idee, zoals de 

BBC, New York Times TV en een aantal lokale Amerikaanse omroepen. Maar ook in Nederland heeft 

hij omroepen de kracht van camjo’s laten zien. Zo heeft hij RTV Utrecht zo’n drie jaar geleden 

geholpen om de overstap naar camjo’s te maken. De nieuwsredactie van de Utrechtse regionale 

omroep draait nu volledig op camerajournalisten. 

Volgens Rosenblum vormt het leren omgaan met de camera slechts tien procent van het 

leerproces. Negentig procent bestaat uit het beseffen dat journalisten hun eigen materiaal kunnen 

filmen, terwijl cameramensen juist moeten leren dat ze kunnen verslaggeven. Over het algemeen 

                                                             
30 Mark Glaser. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Michael Rosenblum, “Freedom to Fail” *2007+ Freedom to Fail | Rosenblumtv – 25-10-2010. 
http://rosenblumtv.wordpress.com/2007/07/06/freedom-to-fail/ 

http://rosenblumtv.wordpress.com/2007/07/06/freedom-to-fail/
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hebben cameramensen minder moeite met de overgang, omdat zij al in visuele termen over het 

nieuws kunnen denken. Verslaggevers hebben het er moeilijker mee, omdat ze vaak niet eerst 

visueel denken. 34 Naast het kunnen maken van meer items, zorgt het brede scala aan mensen die 

camjo-items maken voor diversiteit op zowel inhoudelijk als audiovisueel gebied. Mogelijkerwijs zal 

dit in de toekomst afnemen, aangezien er dan minder mensen tot verslaggever of cameraman 

worden opgeleid, er meer direct tot camjo. 

 

2.2 Visies op Rosenblum 

De visie van Rosenblum heeft veel aanhangers, maar er zijn ook een aantal wetenschappers en 

mensen uit het veld die het niet met hem eens zijn. Deze paragraaf vormt een schets van de zowel 

positieve als negatieve kritiek die (direct of indirect) op zijn visie wordt geuit. 

 

2.2.1 Negatieve kritiek: One man bands 

 

Zoals gezegd is Rosenblum van mening dat camjo’s betere verhalen afleveren dan cameraploegen. 

Dit komt onder andere doordat er meer items kunnen worden gemaakt, maar ook doordat een 

kleine camera een intiemere sfeer met zich mee brengt en je alleen sneller toegang krijgt dan een 

volledige cameraploeg.  

Alles alleen moeten doen, brengt echter ook nadelen met zich mee. Een belangrijk punt van 

kritiek is dat het in sommige situaties lastig is om als camjo alles alleen te doen, wat niet bevorderlijk 

is voor het eindproduct. Allard Berends (werkzaam bij Omroep Flevoland) neemt een persconferentie 

als voorbeeld, waarbij het als verslaggever belangrijk is om je te kunnen focussen op de inhoud, in 

plaats van je bezig te houden met dingen als het kader en geluid.35  Bovendien is het onmogelijk om 

een item te maken waarin de camera een verslaggever volgt.36  

Ook het interviewen van mensen als camjo is volgens veel critici lastig. Sue Wallace heeft 

onderzoek gedaan naar het werken met camjo’s binnen drie verschillende televisieomroepen.37 Uit 

het onderzoek blijkt dat journalisten zich zorgen maakten over het contact tussen de camjo en de 

geïnterviewde, en over de gevolgen die dit had voor het eindproduct. Een camerajournalist moet als 

one man band tijdens een interview zijn aandacht verdelen tussen de geïnterviewde en de camera. 

                                                             
34 James Careless. 
35 Allard Berends, “Wantrouw camjo-profeet Michael Rosenblum” [2008]. Wantrouw camjo-profeet Michael 
Rosenblum – De nieuwe reporter – 25-10-2010. http://www.denieuwereporter.nl/2008/03/wantrouw-het-
camjo-geloof-van-michael-rosenblum/#more-1551 
36 Ibidem. 
37 Sue Wallace. 

http://www.denieuwereporter.nl/2008/03/wantrouw-het-camjo-geloof-van-michael-rosenblum/#more-1551
http://www.denieuwereporter.nl/2008/03/wantrouw-het-camjo-geloof-van-michael-rosenblum/#more-1551
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Hierdoor is het voor een camjo lastiger om iemand te interviewen dan een verslaggever die zich 

volledig op het interview kan richten. Het doorvragen naar extra informatie, het nadenken over de 

interviewopbouw en het stellen van uitdagende vragen kan hierdoor in het nauw komen.38 In een 

interviewsituatie is het wenselijk zowel iemand te hebben die de microfoon bij de spreker houdt en 

de vragen stelt, als iemand die diegene goed in beeld brengt.39 

Volgens de camjo-visie van Rosenblum kijkt de geïnterviewde bovendien in de camera of er 

net langs. Dit druist in tegen de conventionele stijl van televisienieuws, waarbij de geïnterviewde net 

buiten beeld kijkt. Rosenblum verwerpt deze conventie echter, en ergert zich aan het feit dat het 

publiek ‘alleen het oor ziet’ van geïnterviewden. Hij is van mening dat het juist goed is als de 

geïnterviewde recht in de camera kijkt.40 In de praktijk komt dit echter vrijwel nooit voor, en nemen 

camjo’s een statief mee, zodat ze de persoon naast de camera kunnen interviewen.  

Binnen bovenstaande argumenten houden critici geen rekening met het feit dat je in 

dergelijke situaties ook twee camjo’s kunt laten samenwerken. Hoewel Rosenblum dit niet als een 

pure vorm van camjo beschouwd, is hij wel van mening dat het een goede oplossing is voor moeilijke 

situaties. Vrijwel elk nieuwsitem bevat echter één of meerdere interviews, dus het alleen draaien van 

een interview is moeilijk te ontwijken. In het volgende hoofdstuk is er aandacht voor de 

daadwerkelijke verschillen tussen interviews gemaakt door enerzijds camjo’s en anderzijds 

cameraploegen. 

Volgens editor Cody Bergman is een ander voordeel van een crew van twee personen (en 

daarmee een nadeel van camerajournalistiek) dat de journalistieke kwaliteit van een camjo nooit 

beter is dan aan een crew van twee personen die een deadline hebben. Volgens hem zijn twee 

creatievelingen altijd beter dan één.41 Verder kunnen ze samen meer uitvoeren dan een camjo 

alleen: de verslaggever kan alvast informatie verzamelen, beelden opzoeken, enzovoorts, terwijl de 

cameraman aan het filmen is.42 

In tegenstelling tot de meeste critici brengt Blogger Steward Pittman zijn kritiek op 

camerajournalistiek in de vorm van genretheorie. Volgens hem heeft het publiek bepaalde 

verwachtingen van nieuwsitems. Het publiek verwacht bijvoorbeeld een verslaggever die in beeld 

verslag doet van iets. Ze verwachten goede, steady beelden van een verslaggever die ze van naam 

kennen.43 Dit zal echter een kwestie van tijd zijn. Zoals bij de komst van elk nieuw genre, moeten 

                                                             
38 Ibidem. 
39 James Careless. 
40 Ibidem. 
41 Mark Glaser. 
42 James Careless. 
43 Mark Glaser. 
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mensen moeten gewend raken aan de nieuwe manier van items maken en verslaggeven, en nieuwe 

verwachtingen bij camjo-items opbouwen. 

Een laatste vorm van kritiek richt zich op de technologie. Volgens videoblogger Andrew Baron 

is de opkomst van de camjo’s vooral een gevolg van kostenbesparing door oude, dure apparatuur te 

vervangen voor nieuwe apparatuur dat beter en goedkoper is. Volgens hem is het daarna echter tijd 

om de kwaliteit van de productie weer te verhogen, door bijvoorbeeld lampen, een extra microfoon 

en een paar redacteuren te kopen.44  

Een groot aantal critici brengt echter ook de kwaliteit van deze nieuwe, kleinere camera’s in 

twijfel. Volgens hen kan door deze camera’s het materiaal van een camjo er minder professioneel 

uitzien dan dat van een cameraploeg. Rosenblum is echter van mening dat dit probleem met de 

komst van kleine HD-camera’s is verdwenen.45 Hij vergelijkt deze camera’s met de opkomst van de 

fotografie. In de begintijd van de fotografie werden er mooie foto’s gemaakt, maar was dit een 

moeizaam proces. Mensen moesten lang stilstaan en de camera was een log ding. De flexibiliteit was 

dan ook ver te zoeken. Toen de kleinere fotocamera’s in opkomst kwamen, hoefde men niet meer in 

één keer de juiste foto te maken, maar konden er gemakkelijk meer foto’s worden gemaakt. Het 

beeld van de fotografie in het algemeen veranderde hiermee. Volgens Rosenblum geldt nu hetzelfde 

voor de kleine DV camera’s: men moet de technologie op een andere manier in ontvangst nemen en 

het zien als een nieuw product.46 

 

Hiermee komt het overzicht van negatieve kritiek op Rosenblum ten einde. De meeste kritiek richt 

zich op het feit dat een camjo alles alleen moet doen, wat het uiteindelijke nieuwsitem niet ten 

goede zou doen. Vrijwel niemand heeft kritiek op de bewering dat er met camjo’s meer nieuws met 

minder mensen kan worden gemaakt. Een uitzondering hierop vormt Allard Berends. In zijn blog uit 

Berends felle kritiek op Rosenblum, die hij ziet als profeet die elk omroepbedrijf dat niet op de 

camjo-manier te werk gaat als prehistorisch beschouwt.47 Berends legt uit dat volgens Rosenblum 

een verslaggever en een cameraman, beide omgeschoold tot camjo, twee keer zoveel verhalen 

brengen dan samen als cameraploeg. Hij is het hier niet mee eens, omdat volgens hem een 

cameraman op één werkdag met vier verschillende verslaggevers mee kan, en dat op deze manier 

een verslaggever twee verhalen op een dag kan maken. Hierdoor kunnen er volgens Berends twee 

                                                             
44 Mark Glaser. 
45 James Careless. 
46 Mark Glaser. 
47 Allard Berends. 
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keer zoveel verhalen verteld worden dan door met camjo’s te werken.48 Berends schenkt hierbij 

echter geen aandacht aan de lage mate van flexibiliteit die een dergelijke situatie met zich 

meebrengt, terwijl flexibiliteit met name binnen de nieuwsmedia, waarbij opnames vanwege 

plotselinge gebeurtenissen niet altijd gepland kunnen worden, een belangrijke randvoorwaarde is. 

Deze laatste vorm van kritiek op Rosenblum heeft in andere literatuur of blogs dan ook nauwelijks 

aanhangers. Vrijwel iedereen is het erover eens dat er met camjo’s meer verhalen kunnen worden 

gemaakt.  

 

2.2.2 Positieve kritiek: ‘televisie met soul’ 

 

Het meer items maken met minder mensen heeft niet alleen financieel gezien voordelen. Het komt 

ook ten goede aan de items zelf, omdat er meer risico kan worden genomen. Niet alles hoeft immers 

op televisie te komen (Rosenblums freedom to fail). In sommige gevallen kan een nieuwszender 

hierdoor een verhaal vertellen, wat anders niet had gekund.49 Veel wetenschappers en journalisten 

zijn het met deze visie eens. Ook James Careless (heeft bij een regionaal televisiestation als 

verslaggever binnen een cameraploeg en als camjo gewerkt) geeft in zijn artikel aan dat hij als 

camerajournalist risico’s kon nemen en dingen op een andere manier kon doen.50 Werken als 

videojournalist is volgens Careless creatiever, effectiever en geeft meer voldoening.  

Naast de toename aan items, waardoor de creativiteit stijgt, zorgt ook de intiemere sfeer die 

een kleine camera met zich meebrengt voor nieuwe, andere beelden dan we gewend zijn. De afstand 

tussen journalist en geïnterviewde wordt kleiner, waardoor de journalisten een persoonlijkere 

ontmoeting hebben met de geïnterviewde dan een volledige cameraploeg, en dat zie je volgens Sue 

Wallace terug in het item.51 Dit levert volgens Ruud Elmendorp (camjo) een andere vorm van 

televisie op: journalisten zitten dichter op het onderwerp en items hebben een veel persoonlijkere 

stijl. Elmendorp noemt camjo-items dan ook ‘televisie met soul’.52   

Hierbij geeft hij wel aan dat de traditionele verslaggeving een objectievere toon heeft. Het 

verlies aan objectiviteit wordt volgens Ruud echter geaccepteerd zolang de waarheid niet wordt 

aangetast. Ook Andrew Baron ziet camjo-items als een bedreiging van de objectiviteit.53  Volgens 

hem is het moeilijk om je eigen mening buiten het item te laten als je alleen werkt. Rosenblum 

                                                             
48 Ibidem. 
49 Sue Wallace. 
50 James Careless. 
51 Sue Wallace. 
52 Ruud Elmendorp, “Eenmanstelevisie heeft de toekomst” *2006+ Eenmanstelevisie heeft toekomst – De 
nieuwe reporter – 25-10-2010. http://www.denieuwereporter.nl/2006/01/eenmanstelevisie-heeft-toekomst/ 
53 Mark Glaser. 

http://www.denieuwereporter.nl/2006/01/eenmanstelevisie-heeft-toekomst/
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brengt hiertegen in dat schrijvende journalisten ook vaak alleen werken en dat is nooit een probleem 

geweest. Bovendien lijken zowel Elmendorp als Baron niet te beseffen dat geen enkele vorm van 

nieuwsmedia volledig objectief is.54 

Niet alleen journalisten vinden het uitdagender om als camjo te werken, ook de 

televisiekijkers zelf zijn positief over camjo’s. Uit een onderzoek van de BBC naar traditionele 

nieuwsitems versus camjo-items blijkt dat de kijkers camjo-items meer waarderen. Een groep BBC-

kijkers en non BBC-kijkers hebben naar beide vormen gekeken en vonden de camjo-verslagen 

uitdagender en interessanter om naar te kijken.55  

De vorige paragraaf bevat veel negatieve kritiek op het feit dat camjo’s alles in hun eentje 

moeten doen. Vooral het draaien kan voor een camjo lastig zijn. James Careless ziet het volledig 

alleen voorbereiden, draaien en monteren van het item juist als een voordeel.56 Volgens Careless 

bestaan traditionele nieuwsitems vaak uit een verhaal van anderhalve minuut met een voice-over en 

wat algemene beelden (vaak uit het archief) eronder. Er wordt dus eerst tekstueel gedacht en daarna 

pas visueel. Careless is ervan overtuigd dat de kijkers het echter door hebben wanneer er een voice-

over te horen is met wat beeldopvulling van gebouwen of andere nietszeggende beelden, en ergeren 

ze zich hieraan. Aangezien een goede camjo eerst visueel denkt en daar zijn verhaal op aanpast, zien 

camjo-nieuwsitems er om deze reden beter uit dan de traditionele nieuwsitems. Bovendien weet een 

camjo precies wat voor beelden hij gedraaid heeft, in tegenstelling tot een verslaggever binnen een 

cameraploeg, wat de synergie in het item ten goede komt.57 

 

2.3 Journalistieke kwaliteit? 

 

In de diverse kritieken op camerajournalistiek wordt gesproken over de journalistieke kwaliteit van 

nieuwsitems. Dit is een term die naar mijn idee voor verwarring zorgt. Het is immers moeilijk om in 

de context van camjo-items te spreken van een nieuwsitem met een goede journalistieke kwaliteit. 

Deze journalistieke kwaliteit is immers altijd gebaseerd op een nieuwsitem gemaakt door een 

cameraploeg. Dit is niet opvallend, aangezien dit altijd de enige manier is geweest waarop 

nieuwsitems gemaakt werden. Zoals Rosenblum al zei, kunnen camjo-items worden gezien als een 

nieuw nieuwsgenre. Het testen van de kwaliteit van een dergelijk genre aan de hand van de manier 

waarop een ENG-item kwalitatief goed is, komt dan ook neer op het testen van een appel aan de 

                                                             
54 Graeme Burton, Talking Television: an Introduction to the Study of Television (Londen: Arnold, 2000). 
Hoofdstuk 6: Television News. 
55 James Careless. 
56 Ibidem. 
57 Sue Wallace. 
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hand van de richtlijnen van een peer. Hierbij wil ik benadrukken dat het vergelijken van een camjo-

item met een ENG-item wel een goede manier is om camjo-items te analyseren, zolang je hiermee 

niets zegt over de kwaliteit van de items.  

Na de opkomst van de camerajournalistiek en de verschillende visies erop beschreven te 

hebben, is het nu tijd voor de analyse zelf. Herin richt ik mij niet op de kostenbesparende factor van 

camerajournalistiek. Ik ga dus niet onderzoeken in hoeverre er meer nieuws met minder mensen kan 

worden gemaakt. Ook is er geen aandacht voor de vraag of er met camjo’s inderdaad diverser nieuws 

wordt gemaakt dan met cameraploegen. Beide onderzoeken zijn zeker interessant, maar kunnen het 

beste aan de hand van een productieanalyse worden uitgevoerd. Waar de analyse richt zich wel op 

richt, zijn de verschillen in vorm tussen camjo-items en items gemaakt door een cameraploeg.   

 

Hoofdstuk 3: Analyse nieuwsitems 

 

In de eerste twee hoofdstukken heb ik uiteengezet welke factoren tot de opkomst van 

camerajournalistiek hebben geleid en hoe er door zowel mensen uit de journalistieke wereld als in 

de media- en communicatiewetenschap over het fenomeen gedacht wordt. Deze hoofdstukken 

vormen de theoretische basis van de analyse die in dit derde hoofdstuk centraal staat.  

In dit gedeelte voer ik een tekstanalyse uit van vijf nieuwsuitzendingen van RTV Utrecht 

(UVANDAAG) en L1 (L1 NIEUWS), de regionale omroepen van de provincie Utrecht en Limburg. L1 werkt 

volledig met cameraploegen, terwijl RTV Utrecht haar nieuwsuitzendingen met camjo’s maakt. De 

nieuwsuitzendingen zijn van maandag zes december tot en met vrijdag tien december. De 

weekendedities zijn buiten beschouwing gelaten, omdat hier teveel verschil tussen zit. RTV Utrecht 

heeft op zaterdag namelijk een weekoverzicht, terwijl L1 wel een reguliere nieuwsuitzending 

maakt.58  

De analyse richt zich op de vorm en niet op inhoudelijke aspecten van de nieuwsitems. Ik 

begin het hoofdstuk met een analyse van de manier waarop het nieuws gebracht wordt. Dit gebeurt 

op drie manieren: via een stand-up van de verslaggever, via voice-overs en via de geïnterviewden. 

Binnen deze paragraag is ook aandacht voor de aan- en afkondiging van de presentatoren en de 

insteek van de items. Daarna duik ik dieper in de items door te kijken naar de visuele aspecten. Ik 

voer een beeldanalyse uit van zes items van elke omroep. Het hoofdstuk eindigt met een analyse van 

de interviews. Aan de hand van deze aspecten ontstaat er meer duidelijk over de verschillen tussen 

camjo-items en items gemaakt door een cameraploeg. 

                                                             
58 RTV Utrecht zendt overigens inmiddels ook een reguliere nieuwsuitzending uit op zaterdag, maar dit was 
toen nog niet het geval. 
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3.1 Presentatie van de informatie 

 

Binnen een televisieitem kan het nieuws op drie verschillende manieren worden gebracht: via de 

verslaggever in de vorm van een stand-up, via de voice-over en via de geïnterviewden. Deze 

paragraaf richt zich op de vraag of er binnen deze drie manieren verschil zit tussen camjo- en ENG-

items. Hoewel in dit onderzoek de nieuwsitems centraal staan, en dus niet de nieuwsuitzending zelf, 

is het toch belangrijk om ook iets te zeggen over de manier waarop de verschillende items worden 

aangekondigd door de presentator(en).  

 

3.1.1 Aan- en afkondigingen door presentatoren 

 

Zoals bij vrijwel elke nieuwsuitzending, worden zowel in UVANDAAG als in L1 NIEUWS de items 

aangekondigd en vaak ook afgesloten door een nieuwslezer. De introductie van de items vindt dus  

op dezelfde manier plaats. Bij UVANDAAG heeft de presentatie echter een lossere uitstraling dan de 

presentatie van L1 NIEUWS. Dit komt met name doordat UVANDAAG door twee personen 

gepresenteerd wordt, in tegenstelling tot L1 NIEUWS, waarbij het nieuws door één persoon gebracht 

wordt.  

 

    

Afb. 1 Presentatie UVANDAAG (maandag 06 december)    Afb. 2 Presentatie L1 NIEUWS (donderdag 09 december) 

 

Tijdens de presentatie van UVANDAAG vindt er tussen de twee presentatoren interactie plaats. Vooral 

na afloop van de items voeren ze vaak een kort gesprekje over het gebrachte nieuws. Hoewel dit 

voor een groot gedeelte vooraf zal zijn gescript, verkleint deze interactie de afstand tussen 

presentator en kijker. De kijker wordt dus op een persoonlijkere manier bij het nieuws betrokken dan 

bij L1 NIEUWS. Tegelijkertijd neemt de objectieve uitstraling hierdoor ook af. Hoe minder gezag 

iemand immers heeft, des te minder mensen diegene die het nieuws brengt zullen geloven.59 De 

                                                             
59

 Donald Matheson, Media Discourses: Analysing Media Texts (Maidenhead: Open University Press, 2005).  
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minder objectieve uitstraling van UVANDAAG past echter goed bij de persoonlijke insteek van de 

items, waarover later meer. 

 

3.1.2 Verslaggever 

 

Na de aankondiging door de presentator wordt het item ingestart. Vrijwel alle items beginnen met 

een voice-over, die gedurende het item wordt onderbroken door een of meerdere quotes. In 

sommige gevallen wordt het nieuws door de verslaggever zelf verteld. De verslaggever kan in het 

item zelf in beeld komen, maar het komt vaker voor dat de hij of zij in een vraaggesprek met de 

presentatoren verslag doet. Dit kan zowel op de redactie als op locatie zijn. Op deze manier staat de 

verslaggever iets losser van het item dan waarin hij in het item zelf te zien is. In het schema 

hieronder wordt duidelijk hoe vaak dit gebeurt, in beide nieuwsprogramma’s. 

 

Overzicht 1. Verslaggever in beeld 

 Verslaggever 

presenteert in beeld 

Verslaggever doet 

verslag vanaf locatie* 

Verslaggever doet 

verslag vanaf redactie* 

UVANDAAG 1 4 1 

L1 NIEUWS 2 4 1 

Nieuwsuitzendingen maandag 6 t/m vrijdag 10 december 2010. 

* In gesprek met presentator(en). 

 
Uit het schema blijkt dat er geen grote verschillen zijn in de mate waarop verslaggevers in UVANDAAG 

en in L1 NIEUWS in beeld komen. Hierbij moet echter worden vermeld dat wanneer een verslaggever 

van UVANDAAG vanaf locatie verslag doet, hij of zij in beeld wordt gebracht door een cameraman, en 

dus niet door een tweede camjo. Het feit dat een verslaggever van UVANDAAG even vaak verslag doet 

vanaf locatie als een verslaggever van L1 NIEUWS telt dus niet mee in de vergelijking tussen camjo en 

cameraploeg. 

Als we kijken naar de mate waarin een verslaggever in het item zelf te zien is, zien we wel 

degelijk een  verschil. In een week tijd is in L1 NIEUWS de verslaggever twee keer in beeld te zien, 

terwijl dat in UVANDAAG één keer is. Het is voor L1 NIEUWS dan ook makkelijker om de verslaggever in 

beeld te brengen, omdat zij altijd met minimaal twee personen op pad zijn: een verslaggever en een 

cameraman. De items van UVANDAAG worden echter door slechts één persoon gemaakt. Als de 

verslaggever vervolgens zichzelf in beeld wil hebben, zal hij dus een collega moeten meenemen om 

de beelden te maken. Organisatorisch gezien zal dit niet altijd lukken. 
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Afb. 3                      Afb. 4            Afb. 5 

 

Afb. 3: L1 NIEUWS dinsdag 07 december: Woninginbraak (verslaggever Marieka Kriekels) 

Afb. 4: L1 NIEUWS dinsdag 07 december:  Brandweer (verslaggever Robert Janssen) 

Afb. 5: UVANDAAG donderdag 09 december: Coalitie Leusden (verslaggever Marc van Rossum)  

 
Zowel UVANDAAG als L1 NIEUWS gebruiken de stand-ups van de verslaggevers om op een heldere, 

duidelijke manier informatie te geven. De inhoud komt overeen met wat er in een voice-over kan 

worden gezegd, alleen ziet de kijker de verslaggever, in plaats van beelden over het onderwerp. Voor 

beide omroepen geldt dat een stand-up een goede afwisseling is tussen alle voice-overs. Verder 

wordt er vaak informatie gegeven waaraan geen logisch beeldmateriaal verbonden is, zodat de 

algemene beelden van gebouwen en logo’s vermeden worden. Bovendien ziet de kijker hoe de 

verslaggever eruit ziet. Al met al maakt een stand-up een item dus iets interessanter om naar te 

kijken, dan een item waarin alleen voice-overs en geïnterviewden aan bod komen. 

Hoewel er inhoudelijk gezien moeilijk conclusies kunnen worden getrokken over de stand-

ups, het gaat er immers slechts om drie in totaal, is de stand-up van UVANDAAG een stuk levendiger 

dan de twee van L1 NIEUWS. Dat komt met name doordat Marc van Rossum in zijn stand-up reageert 

op datgene wat de presentator ervoor heeft gezegd. Hierdoor volgt het item de presentatie op een 

natuurlijke manier op. Bovendien geeft de zogenaamde interactie (de stand-up is niet live) een 

persoonlijke tint aan het item en het nieuwsprogramma in het algemeen. Ook het feit dat Van 

Rossum na zijn stand-up het gemeentehuis in loopt, draagt bij aan de levendigheid. 

Ook audiovisueel gezien is er verschil op te merken tussen de presentaties van de 

verslaggevers van L1 NIEUWS en UVANDAAG. In het item over de woninginbraak wordt er tijdens de 

presentatie langzaam ingezoomd op de verslaggever. In een volgende paragraaf van dit hoofdstuk 

zullen we zien dat er bij UVANDAAG vrijwel nooit gebruik wordt gemaakt van zoom, dus ook niet bij 

een stand-up.  

Wanneer Marc van Rossum voor het gemeentehuis te zien is, staat het beeld dan ook vast. 

Op het moment dat Van Rossum na zijn stand-up het gebouw in loopt, wordt er dan ook niet 

ingezoomd, maar zien we hem vanaf een ander camerastandpunt het gemeentehuis inlopen. Op 

deze manier is toch goed te zien dat Van Rossum het gebouw in loopt, maar ontloopt UVANDAAG de 
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zoom. Ook verder in het item zien we Van Rossum door het gebouw lopen. Er wordt gebruik gemaakt 

van longshots, medium shots en een creatieve close-up van Van Rossums schoenen tijdens het lopen. 

Ook hierbij wordt geen gebruik gemaakt van zoom, maar van een afwisseling van diverse 

camerastandpunten. Later in dit hoofdstuk ga ik hier dieper op in. 

 

3.1.3 Voice-overs 

 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat de stand-up van UVANDAAG een stuk levendiger is dan 

de twee van L1 NIEUWS. Zoals ik al zei is hier weinig waarde aan te hechten, aangezien het slechts om 

drie stand-ups in totaal gaat. Een stand-up is echter niet het enige moment waarop de verslaggever 

aan het woord is. Ook in de voice-overs is de verslaggever degene die de informatie brengt. In de 

voice-overs van UVANDAAG en L1 NIEUWS is dezelfde tendens zichtbaar (hoorbaar) als bij de stand-ups. 

De voice-overs van UVANDAAG zijn levendiger dan die van L1 NIEUWS en komen daarmee dichter bij de 

kijker te staan.  

Een goed voorbeeld hiervan is een voice-over in een item over zwembaden.60 In dit item 

vertelt een man een vrij technisch verhaal over een tussenstuk dat rond een waterleiding geplaatst 

wordt. Hoewel deze informatie belangrijk is, zal niet iedereen het helemaal begrijpen. Daarom klinkt 

de volgende voice-over direct na het technische verhaal: ‘Eeehm, snapt u het nog?’. Vervolgens legt 

de man het nog een keer op een iets andere, simpelere manier uit. In de voice-over wordt de kijker 

op een directe manier aangesproken, waardoor de afstand tussen het nieuws en de kijker verkleint 

wordt. De kijker wordt op een persoonlijke manier aangesproken, en hoeft niet bang te zijn het 

technische verhaal niet helemaal te snappen. 

In tegenstelling tot de voice-overs van UVANDAAG zijn die van L1 NIEUWS een stuk zakelijker en 

objectiever. De kijker wordt vrijwel nooit direct aangesproken en de zinnen zijn minder levendig dan 

die van UVANDAAG. Hier tegenover staat wel dat in de items van L1 NIEUWS de vragen van de 

verslaggever aan een geïnterviewde te horen zijn, terwijl dit in de items van UVANDAAG niet zo is 

(hierover meer in de laatste paragraaf). Levendigheid van de voice-overs is voor UVANDAAG dan ook 

belangrijker dan voor L1 NIEUWS. De vragen van de verslaggever zorgen met name bij de voxpops 

voor een wat persoonlijker karakter en onderbreken het ritme van voice-overs en quotes.  
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 UVANDAAG donderdag 09 december. 
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3.1.4 Geïnterviewden  

 

De laatste manier waarop informatie in een nieuwsitem naar voren komt, is via de mensen die 

worden geïnterviewd. Dit kan worden ingedeeld in twee verschillende vormen: voxpops en 

autoriteiten. Een voxpop houdt in dat de verslaggever aan mensen vraagt wat zij van het nieuws 

vinden. Voxpop is dan ook een afkorting van het Latijnse vox populi, dat letterlijk ‘stem van het volk’ 

betekent.61 Deze mensen zijn vaak omstanders van een calamiteit, buurtbewoners, of simpelweg 

mensen op straat. Autoriteiten zijn mensen die in het item komen omdat ze een bepaalde titel 

hebben. Dan kan variëren tot de burgemeester van een stad tot een bestuurslid van de plaatselijke 

tennisvereniging. In deze paragraaf wordt beschreven hoe vaak L1 NIEUWS en UVANDAAG autoriteiten 

en ‘mensen van de straat’ aan het woord laat, en wat dit zegt over de insteek van de nieuwsitems. 

Zoals uit hoofdstuk twee is gebleken, worden camjo-items over het algemeen gezien als 

intiemer dan items gemaakt door een cameraploeg. Dit komt met name doordat mensen minder 

worden afgeschrikt doordat slechts één persoon het item maakt, en er een kleinere camera wordt 

gebruikt. In deze paragraaf laat ik zien dat ook de insteek van camjo-items vaak net iets anders is dan 

die van ENG-items, waardoor het nieuwsbericht op een persoonlijkere manier gebracht wordt. 

In het overzicht hieronder is te zien welke sprekers (geïnterviewden) er allemaal aan bod 

komen in vijf nieuwsitems. Ik heb de eerste vijf items van mijn corpus gekozen, met uitzondering van 

de items waarin een verslaggever een vraaggesprek heeft met de presentatoren. Deze zijn qua 

opbouw ingewikkelder en uitgebreider. Het gaat mij om de items die volledig op zichzelf staan. 

 

Overzicht 2. Quotes UVANDAAG 

Item Quote 1 Quote 2 Quote 3 Quote 4 Quote 5 Quote 6 

Fietsen met 

gladheid 

Fietsenmaker (hele item) 

Vergrijzing Bewoner 1 Bewoner 2 Manager  Wijkcommis

sie 

Manager Bewoner 1 

Kerstverlich

ting 

studenten 

huis 

Bewoner Bewoner Omwonen 

de 1 

Omwonen 

de 2 

Bewoner  

Terugblik 

Han van de 

Goor 

Han van de Goor (hele item) 

                                                             
61

 “Voxpoppen.” *2010+ Taalbank, weblog over taalverandering  – 07-06-2011 
http://www.taalbank.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=471:voxpoppen&catid=18:platform
s&Itemid=26. 
 

http://www.taalbank.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=471:voxpoppen&catid=18:platforms&Itemid=26
http://www.taalbank.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=471:voxpoppen&catid=18:platforms&Itemid=26
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Burger 

partij 

Amersfoort 

Vice-

fractievoor 

zitter 1 

Vice-

fractievoor 

zitter 2 

Fractievoor 

zitter 

Fractievoor 

zitter BPA 

Vice-

fractievoor 

zitter 2 

Fractievoor 

zitter 

UVANDAAG maandag 6 december (4 items) en dinsdag 7 december (1 item) 

 

Overzicht 3. Quotes L1 NIEUWS 

Item Quote 1 Quote 2 Quote 3 Quote 4 Quote 5 

Wietpas Burgemeester Burgemeester Burgemeester   

Tripoli-ramp Geen quotes     

Duurzaam 

voedsel 

dierentuin 

Directeur Directeur Directeur   

Woninginbraak Forensisch 

medewerker 

Politie Slachtoffer 

woninginbraak 

Politie  

Brandweer Commandant Bestuur 

brandweer 

Commandant Abvakabo 

FNV 

Commandant 

L1 NIEUWS maandag 6 (3 items) en dinsdag 7 december (2 items) 

 

Wat vrijwel direct opvalt, is dat UVANDAAG twee items heeft, waarin slechts één spreker aan bod 

komt. Dit is in het item over Han van de Goor vrij logisch, aangezien dit een portret is van hoe deze 

man de maanden na de ramp in Haïti heeft ervaren. In het item over fietsen met gladheid geeft een 

fietsenmaker tips. Hoewel een tweede fietsenmaker voor de afwisseling leuk zou zijn geweest, is het 

niet storend dat er slechts één man het woord heeft. De tips en weetjes van de fietsenmaker zelf 

staan immers in het item centraal. 

Aan de hand van deze vijf items kan je concluderen dat de items van UVANDAAG een 

persoonlijkere invalshoek hebben dan die van L1 NIEUWS. Het item over de vergrijzing in de provincie 

Utrecht illustreert dit het beste. In dit item wordt duidelijk dat de vergrijzing in de provincie in 

opkomst is. Daarom gaat UVANDAAG op bezoek bij een woonzorgcentrum om te kijken wat hun 

aanpak is omtrent de vergrijzing. In plaats van direct met de manager van het centrum te beginnen, 

geeft UVANDAAG eerst het woord aan twee bewoners. Nadat zij gezegd hebben wat het centrum 

ongeveer inhoudt en wat ze ervan vinden, komt de manager pas in beeld. Nadat zij in twee quotes de 

belangrijkste zaken heeft gezegd, sluit het item af met een bewoonster. Het nieuws komt op deze 

manier goed en op een persoonlijke manier naar voren. 

Een voorbeeld van een item van L1 NIEUWS waarbij dit juist minder gebeurt, is het item over 

de brandweer. In dit item komt onder andere naar voren dat de burgers een grotere 

verantwoordelijkheid krijgen wanneer er brand uitbreekt en de brandweer mensen die op het 

platteland wonen nog minder snel gaan bereiken. L1 NIEUWS heeft ervoor gekozen om de 

commandant, iemand uit het bestuur en iemand van de vakbond aan het woord te laten. Het 
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resultaat is een heldere uiteenzetting van de dingen die gaan veranderen en de consequenties die dit 

heeft voor de burgers. Elke vorm van verpersoonlijking ontbreekt echter. Wanneer L1 NIEUWS het 

item was begonnen met een bewoner op het platteland, iemand wiens huis het slachtoffer is 

geworden van een brand of een vrijwilliger van de brandweer, had het item de kijker meer 

aangegrepen en was het beeldtechnisch ook een stuk interessanter geweest. Nu blijft het hangen bij 

het objectief ogende en statische verhaal, zonder dat de kijker daadwerkelijk het nieuws wordt 

ingetrokken. 

Hoewel L1 NIEUWS in het item over woninginbraak het nieuws op een persoonlijkere manier 

brengt; een forensisch medewerker en een slachtoffer van een inbraak worden aan het woord 

gelaten, blijkt uit de items over de wietpas en het duurzame voedsel in de dierentuin dat L1 NIEUWS 

meer waarde hecht aan autoriteiten dan aan het persoonlijke verhaal. Hoewel ook UVANDAAG niet 

altijd onder de mannen in pakken uitkomt, zoals in het politieke item over de BurgerParij Amersfoort, 

verpakt RTV Utrecht het nieuws in een persoonlijke context, waardoor het nieuws dichterbij de kijker 

komt te staan. 

Dit blijkt ook uit het aantal voxpops in beide nieuwsprogramma’s. In de onderstaande 

schema’s staat het aantal voxpops van een week uitzendingen.  

 

Overzicht 4. Voxpops UVANDAAG 

Uitzending Aantal voxpops* 

Maandag zes december 2 

Dinsdag zeven december 3 

Woensdag acht december 1 

Donderdag negen december 1 

Vrijdag tien december 0 

Totaal 7 

* Aantal items met voxpops, niet het aantal mensen dat gevraagd is. 

 

Overzicht 5. Voxpops L1 NIEUWS 

Uitzending Aantal voxpops* 

Maandag zes december 0 

Dinsdag zeven december 0 

Woensdag acht december 1 

Donderdag negen december 2 

Vrijdag tien december 1 

Totaal 4 

* Aantal items met voxpops, niet het aantal mensen dat gevraagd is.  

 

Het is duidelijk dat UVANDAAG meer gebruik maakt van voxpops dan L1 NIEUWS. Ook dit is een 

belangrijk aspect binnen de verpersoonlijking van het nieuws. Door ook de ‘gewone’ man te vragen 
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wat hij of zij ervan vindt, en niet alleen de autoriteiten aan het woord te laten, komt het nieuws 

dichter bij de burger en dus bij de kijker te staan. De meeste kijkers kunnen zich immers beter 

identificeren met de ‘gewone man en vrouw’ dan met een autoriteit, aangezien deze laatste persoon 

verder van hen afstaat. Dit persoonlijke karakter zorgt ervoor dat de items begrijpelijker worden. Ook 

de lossere toon in de stand-ups en in de voice-overs draagt hieraan bij. 

 

Na de verschillende manieren waarop het nieuws te de kijker komt te hebben behandeld, is er nu 

aandacht voor de visuele aspecten van de items. Dit bestaat uit een analyse van de beelden van vijf 

nieuwsitems. Als afsluiting vormt een paragraaf over het interview binnen nieuwsitems. 

 

3.2 Visuele aspecten 

 

Het grootste verschil tussen camjo- en ENG-items is natuurlijk het feit dat het eerstgenoemde item 

door een camjo wordt gedraaid en het andere item door een professionele cameraman (-vrouw). 

Hoewel een camjo training krijgt in camerawerk kan diegene nooit zo goed draaien als een 

cameraman, die een professionele opleiding achter de rug heeft. In deze paragraaf komen de 

beeldtechnische verschillen naar voren die dit gegeven met zich meebrengt. In onderstaande 

schema’s zet ik een aantal aspecten uiteen, die belangrijk zijn bij de analyse van het beeldmateriaal. 

De interviewshots worden hierbij buiten beschouwing gelaten, deze komen later aan bod.  

De aspecten waarmee ik de beelden van beide nieuwsuitzendingen analyseer zijn: het aantal 

bewegende beelden (pans, tilts, zooms), de kadrering (close, medium, totaal), het aantal creatieve of 

originele shots en ten slotte de instabiele shots. Om een zo divers mogelijk aantal items te 

analyseren, bekijk ik drie items die als tweede item aan bod komen (het eerste item is vaak met een 

vraaggesprek tussen presentator en verslaggever) en drie items die als laatste onderwerp aan bod 

komen. Bij beide nieuwsprogramma’s zijn de eerste items meer het harde, snelle nieuws, terwijl de 

laatste items vaak wat meer human interest zijn. Hieronder volgt een overzicht van de items die 

geanalyseerd worden. 

 

Overzicht 6. Items UVANDAAG 

2e items Laatste items 

Burgerpartij Amersfoort (di. 07 dec.) Nieuwe versie World of Warcraft (di. 07 dec.)* 

Vuurwerklessen op scholen (wo. 08 dec.) Politiepaarden geleend (wo. 08 dec.) 

Stroomstoring Overvecht (do. 09 dec.) Prinses Maxima opent restaurant (do. 09 dec.) 

* eigenlijk het een-na-laatste item, maar het laatste item was een terugblik en stond dus niet op zichzelf. 
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Overzicht 7. Items L1 NIEUWS 

2e items Laatste items 

Brandweer (di. 07 dec.) Kerstgrot in huis (di. 07 dec.) 

Duitse politie zoekt vermiste jongen (wo 08 dec.) Natuurijs in Venlo (wo. 08 dec.) 

Gemeentehuis afgebrand (do. 09 dec.)* Kok koopt heilbot (do. 09 dec.) 

* eigenlijk het eerste item, maar het tweede item bevat verslaggever op redactie. 

 

3.2.1 Bewegende beelden 

 

Ik begin met een uiteenzetting van het aantal bewegende beelden. Dit kunnen drie verschillende 

bewegingen zijn. Allereerst kan er een pan gemaakt worden, dit is als de camera van links naar rechts 

beweegt, of andersom.62 Een tilt is eenzelfde beweging, alleen dan van boven naar beneden (of 

andersom). Een zoom houdt in dat de cameraman ergens op in- of uitzoomt. De ene beweging kan 

bovendien gecombineerd worden met een andere beweging. In dat geval noteer ik deze bij slechts 

één beweging. Het gebeurt immers in één shot. Zoals ik eerder al aangaf, zijn de interviewshots 

buiten beschouwing gelaten. 

 

Overzicht 8. Aantal bewegende beelden UVANDAAG 

Item Aantal pans Aantal tilts Aantal zooms Totaal aantal 

bewegende beelden 

Burgerpartij Amersfoort 1 0 0 1 

Vuurwerklessen op 

scholen 

0 0 0 0 

Stroomstoring Overvecht 0 0 0 0 

Nieuwe versie World of 

Warcraft 

0 0 0 0 

Politiepaarden geleend 0 1 0 1 

Prinses Maxima opent 

restaurant 

1 0 0 1 

Totaal 3 
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 Roemer Lievaart, Films maken (Amsterdam: QQleQ Dramaprodukties, 2007), p.48. 
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Overzicht 9. Aantal bewegende beelden L1 NIEUWS 

Item Aantal pans Aantal tilts Aantal zooms Totaal aantal 

bewegende beelden 

Brandweer 2 0 1 3 

Duitse politie zoekt 

vermiste jongen 

2 2  4 

Gemeentehuis 

afgebrand 

3 3 1 7 

Kerstgrot in huis 5 2 0 7 

Natuurijs in Venlo 2 3 5 10 

Kok koopt heilbot 0 0 2 2 

Totaal 33 

 

Het is duidelijk dat L1 NIEUWS veel meer gebruik maakt van bewegende beelden dan UVANDAAG. In zes 

nieuwsitems van L1 zitten drieëndertig shots met beweging in tegenstelling tot de drie shots binnen 

de zes items van RTV Utrecht. Dit betekent dat er beeldtechnisch een groot verschil zit tussen camjo-

items en items gemaakt door een cameraploeg.  

Aangezien de beelden van camjo-items door een amateur-cameraman gemaakt worden en 

ENG-items door een professionele cameraman, is dit geen opvallende constatering. Het maken van 

een goede tilt, pan of zoom is voor een amateur geen gemakkelijke klus, waardoor de beelden (en 

daarmee het item) al snel een onprofessionele uitstraling zou krijgen. Om dit tegen te gaan maakt 

UVANDAAG zo min mogelijk gebruik van bewegende beelden. Pans, tilts en zooms worden vermeden 

door het gebruik van meer beelden. Wanneer in L1 NIEUWS bijvoorbeeld een zoom van een medium 

shot naar een close-up te zien is, plaatst UVANDAAG het medium shot en de close-up achter elkaar, 

zonder de zoom dus. Op deze manier wordt hetzelfde in beeld gebracht, maar zonder 

kwaliteitsverlies in het beeld te krijgen. 

 

 Knip →    

Afb.6-7: UVANDAAG woensdag 8 december 
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 Zoom →   

Afb. 8-9: L1 NIEUWS donderdag 9 december 

  

De nieuwsitems van L1 NIEUWS zijn met hun vele bewegende beelden afwisselender dan die van 

UVANDAAG, wat voor meer kijkplezier zorgt. In plaats van een aaneenschakeling van stilstaande 

beelden wordt deze bij L1 afgewisseld met pans, tilts en zooms. Bij het item over de kerstgrot wordt 

er echter te veel van bewegende beelden gebruikt gemaakt. Bijna elk shot is een pan en bovendien 

zijn de deze vrij lang. Het item krijgt een onrustige uitstraling, waardoor de huisjes in de kerstgrot pas 

aan het eind van het item, wanneer er twee stilstaande close-ups van de huisjes te zien zijn, tot zijn 

recht komen. Bovendien mist er een goede establishing shot, waardoor je de situatie in het huis niet 

goed kunt overzien. 

 

3.2.2 Kadrering 

 

L1 NIEUWS maakt dus meer gebruik van bewegende beelden. Aan de hand van het volgende overzicht 

wordt bekeken of er ook verschil zit in de kadrering tussen de items van L1 NIEUWS en UVANDAAG. In 

het schema is de kadrering van alle shots genoteerd (wederom met uitzondering van de 

interviewshots). Ik maak onderscheid tussen close-up, medium shot en long shot.63 Een bewegend 

beeld van L1 NIEUWS wordt volledig genoteerd. Wanneer er bijvoorbeeld van een medium shot naar 

een close-up wordt ingezoomd, noteer ik het begin- en eindkader.  
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Overzicht 10. Kadrering UVANDAAG 

Item Aantal close-ups Aantal medium shots Aantal long shots 

Burgerpartij 

Amersfoort 

5 11 11 

Vuurwerklessen op 

scholen 

5 6 3 

Stroomstoring 

Overvecht 

1 4 9 

Nieuwe versie World of 

Warcraft 

4 7 5 

Politiepaarden geleend 7 5 3 

Prinses Maxima opent 

restaurant 

10 7 2 

Totaal 32 40 33 

 

Overzicht 11. Kadrering L1 NIEUWS 

Item Aantal close-ups Aantal medium shots Aantal long shots 

Brandweer 3 3 7 

Duitse politie zoekt 

vermiste jongen 

4 10 7 

Gemeentehuis 

afgebrand 

1 5 9 

Kerstgrot in huis 7 5 1 

Natuurijs in Venlo 6 3 14 

Kok koopt heilbot 10 5 5 

Totaal 31 30 43 

 

Uit het schema blijkt dat er weinig verschil zit in de kadrering. Het belangrijkste verschil tussen L1 

NIEUWS en UVANDAAG is het gebruik van medium en long shots. UVANDAAG maakt meer gebruik van 

medium shots en minder van long shots, terwijl het bij L1 NIEUWS precies andersom is. Je zou kunnen 

stellen dat UVANDAAG beeldtechnisch dichter op de persoon zit dan L1 NIEUWS, maar hiervoor leveren 

beide overzichten naar mijn mening te weinig bewijs. Het aantal close-ups is immers nagenoeg gelijk. 

 

3.2.3 Creatieve en originele shots 

 

Uit de vorige twee hoofdstukken is gebleken dat veel mensen van mening zijn dat camjo-items 

creatiever zijn dan items gemaakt door een cameraploeg. Er kunnen meer items worden gemaakt, 

waardoor  er meer ruimte is voor creativiteit. Bovendien beoordelen kijkers camjo-items als 
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innovatiever en uitdagender.64 Eerder in dit hoofdstuk is geconstateerd dan camjo-items een 

persoonlijkere insteek hebben dan ENG-items. Dit is een belangrijk aspect binnen het uitdagende en 

creatieve karakter van de camerajournalistiek. In deze paragraaf onderzoek ik of er beeldtechnisch 

gezien ook verschil in creativiteit en originaliteit zit.  

Aan de hand van de zes items bekijk ik of camjo-items meer creatieve en originele shots 

bevatten dan items gemaakt door een cameraploeg. Hiermee bedoel ik shots die de kijker zullen 

verrassen, omdat ze anders zijn dan de beelden die we vaak in nieuwsitems zien. Dit kunnen 

bijvoorbeeld originele point-of-views, over-the-shoulder-shots of extreme close-ups zijn. In het 

overzicht hieronder is te zien welke creatieve shots er in de zes items van zowel UVANDAAG als L1 

NIEUWS te zien zijn. 

 

Overzicht 11. Creatieve shots UVANDAAG 

Item Creatieve shots 

Burgerpartij Amersfoort  Twee fractievoorzitters wisselen op stoelen met bijpassende 

muziek eronder. Meerdere shots achter elkaar. 

Vuurwerklessen op 

scholen 

- 

Stroomstoring 

Overvecht 

- 

Nieuwe versie World of 

Warcraft 

- 

Politiepaarden geleend  Paardenhoeven lopen over zeil 

 Ruiters van voor- en achterkant te zien via een spiegel 

 Paard gaat met neus op de lens 

Prinses Maxima opent 

restaurant 

- 

Totaal 4 
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Overzicht 12. Creatieve shots L1 NIEUWS 

Item Creatieve shots 

Brandweer  Brandweerwagens in garage, weg te zien in de weerspiegeling 

van de ruiten 

Duitse politie zoekt 

vermiste jongen 

 Focuspool van journalist naar onderzoeksleider achter tafel 

tijdens persconferentie 

 Camera beweegt over de grond naar de plek in het bos waar de 

spullen van de jongen gevonden zijn 

 Onderzoeksleider wordt langs een andere camera gefilmd 

Gemeentehuis afgebrand - 

Kerstgrot in huis  Licht in huis gaat aan, camera filmt van buiten 

Natuurijs in Venlo  Camera op het ijs, schaatsers schaatsen erlangs 

 Eenden op de voorgrond, schaatsers op de achtergrond 

 Camera beweegt achter slee aan 

 Camera gaat met slee naar beneden 

Kok koopt heilbot - 

Totaal 9 

 

Uit de twee bovenstaande overzichten blijkt dat er in de items van L1 NIEUWS ruim twee keer zoveel 

creatieve shots zitten als in UVANDAAG. De stelling dat camjo-items creatiever en innovatiever zijn dan 

items gemaakt door een cameraploeg gaat dus niet op voor het beeld. Dit is niet opvallend, om 

dezelfde reden als waarom L1 NIEUWS meer bewegende beelden laat zien; de beelden van ENG-items 

worden gemaakt door een professionele cameraman, die hiervoor een specifieke opleiding heeft 

gevolgd. In deze opleiding zal ook aandacht zijn geweest voor het bedenken en maken van originele 

shots.  

Daarnaast heeft een camjo het tijdens het draaien een stuk drukker dan een cameraman. Een 

camjo houdt zich immers bezig met de inhoud én de audiovisuele aspecten, terwijl een cameraman 

alleen maar hoeft te filmen. Om deze reden zal een cameraman dan ook meer tijd hebben om over 

creatieve shots na te denken, in tegenstelling tot een camjo.  

 

3.2.4 Instabiele shots 

 

Een punt van kritiek op camerajournalistiek is dat de beelden te instabiel en ‘wiebelig’ zouden zijn. 

UVANDAAG gaat dit tegen door vrijwel alles vanaf een statief te draaien. Toch komt het voor dat er 

beelden worden uitgezonden die niet helemaal stilstaan. Dit komt doordat er toch niet vanaf een 

statief is gedraaid, of doordat het statief niet goed is vastgedraaid. Maar ook bij L1 NIEUWS zien niet 

alle shots er even netjes uit. Hoewel zij met cameramannen draaien, en dus niet alles persé van 

statief hoeft (een ENG camera maakt op de schouder van een cameraman ook goede beelden), 
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komen er schokkerige beelden voor, die niet altijd de bedoeling kunnen zijn geweest. In het schema 

hieronder is te zien wanneer het beeld niet helemaal stil stond, en of dit storend of niet is.  

 

Overzicht 13. Instabiele shots UVANDAAG 

Item Instabiele shots Storend? 

Burgerpartij Amersfoort Paar shots in het begin Alleen de close-ups. 

Vuurwerklessen op scholen - - 

Stroomstoring Overvecht Eerste beelden van de brand en 

brandweer 

Nee 

Nieuwe versie World of 

Warcraft 

- - 

Politiepaarden geleend Dokter controleert de paarden 

Close-up bordje 

Nee 

Ja 

Prinses Maxima opent 

restaurant 

Binnenkomst Maxima 

Maxima snijdt taart aan 

Nee 

Ja 

 

Overzicht 14. Instabiele shots L1 NIEUWS 

Item Instabiele shots Storend? 

Brandweer Shots van een brand 

Vergadering 

Nee 

Ja 

Duitse politie zoekt vermiste jongen Sfeershots persconferentie 

Shot spullen in bos 

Laatste shot persconferentie 

Ja 

Nee 

Ja 

Gemeentehuis afgebrand Laatste shots afgebrand gemeentehuis Ja 

Kerstgrot in huis Bijna alle shots Nee 

Natuurijs in Venlo Bijna alle shots Nee 

Kok koopt heilbot Bijna alle shots Nee 

 

In het item over de Burgerpartij Amersfoort staan niet alle shots in het begin stil. Aangezien ze maar 

een klein beetje bewegen, is dit bij de wijde beelden niet storend. Hoewel het mooier is als ze wel 

helemaal stilstaan, zal het de gemiddelde kijker waarschijnlijk niet eens opvallen. De wiebelende 

close-ups van naambordjes en personen vallen echter wel op. Een kleine beweging van de camera 

heeft bij een volledig ingezoomd beeld grote gevolgen voor het shot. De close-ups wiebelen dan ook 

meer dan de wijdere shots, waardoor deze storender zijn.  

Zowel bij UVANDAAG als bij L1 NIEUWS komen beelden van een brand voor. De eerste shots van 

de brand in Utrecht staan niet helemaal stil. We zien een brandweerwagen aanrijden en rook uit een 

transformatorhuis komen. Het is niet storend dat deze beelden wiebelen, omdat het om een brand 

gaat, waarbij er vaak onverwachte dingen gebeuren. Bovendien heeft de camjo misschien geen tijd 

gehad om zijn statief neer te zetten. Aangezien het om een brand gaat, is dit niet opvallend. De 
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beelden van de brand in het gemeentehuis van L1 NIEUWS staan wel allemaal stil. Dit betrof dan ook 

een grotere brand, waardoor de cameraman waarschijnlijk wel de tijd had om alles goed in beeld te 

brengen. De laatste shots, waarin we zien dat het gemeentehuis wordt gesloopt, zijn niet met statief 

gedraaid. Aangezien alle shots hiervoor wel stil stonden, is dit in dit geval wel opvallend. 

Opvallend aan de laatste drie items van L1 NIEUWS is dat deze allemaal zonder statief zijn 

gedraaid, en dat dit bij alle drie de items niet storend is. Dit komt zowel door de beeldcontext als 

door de kwaliteit van de beelden. Aangezien het hele item zonder statief is gedraaid, staan de 

bewegende shots dus niet naast beelden die wel helemaal stilstaan, met uitzondering van een enkel 

interviewshot. Hierdoor raak je gewend aan de wat lossere camera. Dit is een belangrijk verschil met 

UVANDAAG, waar de meeste beelden wel volledig stilstaan en een wiebelig shot dus extra goed 

opvalt. Bovendien ziet een niet stilstaand shot bij UVANDAAG er ook uit als een wiebelend shot, en 

niet als een shot dat enigszins beweegt omdat de cameraman de camera op zijn schouder heeft.  

Een uitzondering hierop vormt het item over de politiepaarden. De beelden in het item staan 

allemaal netjes stil, behalve wanneer de dierenarts een paard controleert. De camjo volgt de 

dierenarts de stal in en filmt dat hij het paard controleert. Het lijkt erop alsof de camjo de camera in 

zijn handen heeft en deze niet op een statief staat. Het is in ieder geval duidelijk dat de beelden 

bedoelt zijn om losjes en vloeiend te bewegen, en dat het geen shots zijn waarbij de camera eigenlijk 

stil had moeten staan, maar dit niet doet. Bovendien vormt het losse camerawerk in deze sequentie 

een goede tegenhanger voor de strakke beelden van de rest van het item. De wiebelende close-up 

van het bordje met de naam van het paard is echter wel weer storend. 

 

 

Afb. 10 UVANDAAG woensdag 8 december 

 

De beelden van de dierenarts illustreren dat een camjo-shot dat niet helemaal stilstaat niet persé 

storend hoeft te zijn, maar juist iets kan toevoegen. Beelden die echter slechts een beetje bewegen 

en tussen stilstaande shots staan, zijn wel storend. Dit geldt niet alleen voor UVANDAAG, maar ook 

voor L1 NIEUWS. Bij een calamiteit zoals een brand is een afwisseling van stilstaande en niet-
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stilstaande beelden minder erg, omdat het dan duidelijk is dat de camjo of cameraman waarschijnlijk 

haast had en allang blij is de beelden gemaakt te kunnen hebben.  

In tegenstelling tot de laatste drie ENG-items van L1 NIEUWS zal een camjo-item nooit volledig 

uit bewegende beelden bestaan. Een camjo moet mensen immers altijd met een statief interviewen 

(hierover meer in de volgende paragraaf), terwijl een cameraploeg dit niet hoeft. Om deze reden 

bevat een camjo-item dus altijd stilstaande beelden, en kan de camjo het beste alles stilstaand 

draaien, of hooguit een sequentie niet, zoals bij het item over de politiepaarden. 

 

3.3 Interview 

 

Nu er aandacht is besteed aan de presentatie en insteek van de items, en aan de visuele verschillen 

tussen camjo- en ENG-items, is het nu tijd voor een analyse van een belangrijk aspect binnen 

nieuwsitems: het interview. Naast de presentatietekst van zowel de presentatoren als de 

verslaggevers en de voice-overs zijn quotes de derde manier om het nieuws te (laten) vertellen. 

Wat aan het eind van de vorige paragraaf al naar voren kwam, is dat UVANDAAG alle 

interviewshots met statief draait. Uit het tweede hoofdstuk van dit verslag blijkt dat dit niet 

opvallend is, een camjo doet immers alles alleen. Wanneer een camjo iemand interviewt, moet hij 

dus tegelijkertijd filmen. Om iemand te interviewen, is de camjo dus gedwongen de camera op een 

statief te zetten en de juiste instellingen vast te leggen. Vervolgens kan hij zich richten op de 

geïnterviewde, onder het af en toe controleren en aanpassen van zijn shot.  

Aangezien L1 NIEUWS alles met een cameraman draait, heeft L1 wel de keuze om het 

interview vanaf statief of vanaf de schouder van de cameraman te draaien. Uit de vijf 

nieuwsuitzendingen blijkt dat L1 er vaak voor kiest om autoriteiten vanaf een statief te draaien en 

voxpops vanaf de schouder. Op deze manier is er beeldtechnisch een duidelijk verschil tussen beide 

vormen. Strak camerawerk als het gaat om een autoriteit en wat losser wanneer er aan ‘de mensen 

zelf’ wordt gevraagd wat ze ervan vinden.  

Bij UVANDAAG worden uiteraard ook de voxpops vanaf statief gedraaid. Er is dus geen sprake 

van afwisseling zoals genoemd bij L1 NIEUWS. In de tweede paragraaf van deze analyse hebben we 

gezien dat de items van UVANDAAG een persoonlijkere insteek hebben dan die van L1 NIEUWS. Daarom 

komt de ‘gewone burger’ meer aan het woord dan de autoriteiten. Hoewel het geen reden is 

waarom UVANDAAG alles met statief draait (camjo’s hebben geen keus), past het feit dat ook het volk 

met statief wordt geïnterviewd goed bij het persoonlijke karakter van de items. Beeldtechnisch is er 

immers geen verschil tussen een interview van een autoriteit en een persoon op straat. Als we puur 

kijken naar het beeld zijn autoriteiten dus net zo belangrijk als de voxpops. 
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Hoewel er qua beeldstabiliteit van de interviewshots  dus verschil zit tussen UVANDAAG en L1 NIEUWS, 

is er verder visueel gezien weinig verschil op te merken. In beide nieuwsuitzendingen worden de 

geïnterviewden op dezelfde manier in beeld gebracht. Wanneer de persoon rechts uit beeld kijkt 

naar de verslaggever, wordt diegene links in beeld gebracht. Op die manier zit de persoonlijke ruimte 

van diegene ook in het beeld, waardoor je een natuurlijk shot krijgt.65  Zowel in de 

nieuwsuitzendingen van L1 NIEUWS als van UVANDAAG zit echter een aantal interviewshots die niet 

helemaal juist zijn. Hieronder zijn vier voorbeelden te zien. 

 

    

Afb. 11 UVANDAAG woensdag 8 december          Afb. 12 UVANDAAG dinsdag 7 december 

 

Bij het eerste interviewshot van UVANDAAG kijkt de politieagent rechts uit beeld naar de verslaggever. 

De agent is echter precies in het midden van het beeld te zien, in plaats van aan de linkerkant. Op die 

manier ontstaat er links overbodig beeld, en aan de rechterkant juist te weinig. Wat dat betreft is het 

tweede shot beter, maar hierbij is het probleem dat de vice-fractievoorzitter recht naar voren kijkt, in 

plaats van naar links. Mogelijk was de camjo tijdens het interviewen met zijn camera bezig en kijkt de 

geïnterviewde daarom richting de camera. 

 

    

Afb. 13 L1 NIEUWS maandag 6 december        Afb. 14 L1 NIEUWS maandag 6 december 
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 Roemer Lievaart, p.36. 
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Maar ook L1 NIEUWS filmt niet foutloos. In het linkershot lijkt het alsof er een verslaggever in beeld is 

die een presentatietekst opzegt. Dit komt doordat de burgemeester te veel van voren in beeld is 

genomen. De verslaggever had nog een extra stap naar links moeten zetten, zodat de geïnterviewde 

meer uit beeld kijkt. In het rechterbeeld is dit juist precies andersom. De directeur kijkt te ver uit 

beeld, waardoor hij te en-profil (vanaf de zijkant) in beeld is. In dit geval had de verslaggever een stap 

richting de camera moeten zetten of had de cameraman dichter bij de verslaggever moeten gaan 

staan. 

Al met al zijn de interviewshots binnen items zowel gemaakt door camjo’s als door 

cameraploegen niet helemaal vlekkeloos. De fouten worden bovendien in dezelfde categorie 

gemaakt, namelijk kijkrichting. Qua positionering van de geïnterviewde in het beeld (eerste shot 

UVANDAAG) doet L1 NIEUWS het echter wel beter dan UVANDAAG. Ook dit is geen opvallende 

constatering, om dezelfde reden als waarom camjo’s vanaf statief interviewen: ze zijn alleen en 

moeten tegelijkertijd interviewen en het shot in de gaten houden. Wanneer de geïnterviewde een 

beetje naar voren buigt of een klein stapje zet, is er geen cameraman die het shot hier direct op kan 

aanpassen. 

Het feit dat een camjo in zijn eentje het hele interview moet afnemen en opnemen heeft niet 

alleen gevolgen voor het beeld, maar ook voor het geluid. De geïnterviewden in UVANDAAG dragen 

vrijwel allemaal een zender, terwijl in L1 NIEUWS het geluid wordt opgenomen met een 

richtmicrofoon. In tegenstelling tot een camjo, is het voor een verslaggever binnen een cameraploeg, 

die zich volledig op de inhoud kan richten, gemakkelijk om zichzelf en de geïnterviewde met een 

microfoon vast te leggen. Visueel gezien heeft een zender of een microfoon weinig consequenties. 

Auditief gezien des te meer.  

Het opnemen van het geluid met een zender heeft als gevolg dat de stem van de 

verslaggever niet goed wordt vastgelegd. De microfoon op de camera en de zender zijn beide niet 

dicht bij de camjo genoeg om zijn of haar stem goed op te nemen. Daarom is er in de items van 

UVANDAAG bijna nooit een vraag van de verslaggever te horen. Er wordt naar de quote toe gepraat 

met behulp van een voice-over of een andere quote. Dit is geen probleem, totdat het onmogelijk is 

om een vraag eruit te knippen. In een week uitzendingen komt het immers een paar keer voor dat 

een vraag van de camjo in het item tot horen is. In vrijwel alle gevallen klinkt dit echter te zacht. 

Aangezien de verslaggever van L1 NIEUWS het geluid van zichzelf en de geïnterviewde met de 

richtmicrofoon vastlegt, heeft L1 dit probleem niet. Bovendien hoeven zij minder rekening te houden 

in hun vraagstellingen dat deze eraf moet worden geknipt. 

De opvallendste verschillen tussen interviewshots binnen camjo- en ENG-items zijn de 

stabiliteit van de beelden en de geluidskwaliteit. Een camjo draait alles altijd vanaf statief, omdat 
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tegelijkertijd vanuit de hand filmen en iemand interviewen praktisch onmogelijk is. Hierdoor is er bij 

UVANDAAG beeldtechnisch geen verschil tussen een interview met een autoriteit en voxpops. 

Bovendien maakt UVANDAAG gebruik van een zender in plaats van een richtmicrofoon, waardoor zijn 

eigen vragen eruit moeten worden geknipt. Wanneer dit niet kan, is het geluidsniveau vrijwel altijd te 

laag, en is de camjo dus niet goed hoorbaar. In de interviews bestaat er visueel gezien weinig 

kwaliteitsverschil. Zowel in camjo-items als in items gemaakt door een cameraploeg zijn shots te zien 

die beter kunnen. 

  

4. Conclusie 

 

Na de items van RTV Utrecht en L1 met elkaar vergeleken te hebben, kan er het een en ander 

worden geconcludeerd over de tekstuele verschillen tussen camjo-items en items gemaakt door een 

cameraploeg. Kort gezegd richtte de analyse zich op de manier waarop het nieuws tot de kijker 

wordt gebracht en de (audio)visuele verschillen. 

 

4.1 Camjo-items zijn persoonlijker 

 

In de analyse komt duidelijk naar voren dat camjo-items persoonlijker zijn dan items gemaakt door 

een cameraploeg. Dit blijkt uit alle drie de manieren waarop het nieuws tot de kijker wordt gebracht: 

via de verslaggever in de vorm van een stand-up, via de voice-over en via de geïnterviewden. Hoewel 

er in de analyse weinig stand-ups geanalyseerd zijn, in het corpus bevonden zich er slechts drie, was 

de stand-up van UVANDAAG duidelijk levendiger dan de twee van L1 NIEUWS. In de voice-overs komt 

hetzelfde maar voren. De gesproken teksten van UVANDAAG zijn minder zakelijk van toon. Bovendien 

wordt de kijker een aantal keer direct aangesproken. De levendige teksten en het aanspreken van de 

kijker zorgen er beiden voor dat de items van UVANDAAG persoonlijker karakter hebben dan die van 

L1 NIEUWS. Ook de lossere manier van aan- en afkondigen van de items binnen UVANDAAG draagt 

hieraan bij. 

De persoonlijke toon blijkt ook uit de mensen die in de items aan het woord worden gelaten. 

L1 NIEUWS kiest er vaker voor om autoriteiten te interviewen, terwijl UVANDAAG meer aandacht heeft 

voor de mensen die dichter bij de kijker staan. De items van UVANDAAG kiezen vaak een persoonlijke 

insteek door eerst iemand aan het woord te laten die direct bij het onderwerp betrokken is (zoals 

een bewoonster, lid van een sportvereniging of klant), en daarna pas een autoriteit zijn zegje te laten 

doen. Ook maakt UVANDAAG meer gebruik van voxpops en biedt in een item dus meer ruimte voor de 
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mening van de gewone mens. Uiteraard komen er bij UVANDAAG ook autoriteiten aan bod (net als dat 

er bij L1 NIEUWS ook voxpops voorkomen), maar een stuk minder dan bij L1 NIEUWS.  

Deze persoonlijke tint is de kracht van de camerajournalistiek. Door de intiemere sfeer die 

slechts één journalist met een relatief kleine camera met zich meebrengt worden sprekers immers 

minder afgeschrikt. RTV Utrecht speelt met haar persoonlijke insteek van nieuwsitems goed in op dit 

belangrijke camjo-aspect. UVANDAAG brengt het nieuws aan de hand van persoonlijke verhalen, 

waarbij de autoriteiten belangrijk zijn, maar niet allesoverheersend. Ook Wim Kramer, 

nieuwsmanager van RTV Utrecht, beaamt dit: 

 

“Ik zeg niet dat je helemaal geen pakken meer in beeld moet hebben, nee, dat is onzin. Maar wat je wel kan 

doen, is de pakken verpakken in het verhaal.”66 

 

Camjo-items zijn dus persoonlijker dan ENG-items. Ze staan dichter bij de kijker, omdat de items 

begrijpelijker zijn door de lossere toon en de ‘gewone’ mensen die aan het woord worden gelaten. 

Dit sluit aan bij de bewering van Natalie Fenton (zie hoofdstuk 1), die spreekt over een nieuwe 

journalistieke status, wat een persoonlijkere nieuwsstijl met zich meebrengt. Volgens haar 

representeert deze journalism of attachment de pluriforme maatschappij steeds beter. Hiermee 

doelt ze echter met name op het interactieve karakter van websites en het steeds gemakkelijker 

worden van zelf nieuws maken en publiceren. Toch passen ook camjo-items binnen deze bewering. 

In deze items worden de ‘gewone man en vrouw’ immers vaker aan het woord laat dan in de items 

gemaakt door een cameraploeg. Er is dus niet alleen aandacht voor de bovenste laag van de 

maatschappij (de autoriteiten), maar minstens zoveel voor de ‘gewone’ mens. Hierdoor kunnen 

kijkers zich beter met de geïnterviewden identificeren, waardoor de items dichter bij het publiek 

komen te staan en makkelijker te begrijpen zijn. 

 

In de discussie over camjo’s is veel gezegd over de kwaliteit van de items, zoals de kwaliteit van de 

beelden. Zoals ik in de analyse al aangaf, is in deze context het woord kwaliteit een lastig begrip, 

aangezien we spreken over twee verschillende nieuwsvormen. In de analyse van de visuele 

verschillen tussen camjo- en ENG-items heb ik dan ook niet beweerd dat het ene beter is dan het 

andere.  

 

 

                                                             
66 Interview Arjan Hoefakker met Wim Kramer (nieuwsmanager RTV Utrecht): “Camjo onontkoombaar bij 
regionale omroep” (17-10-2010). http://www.youtube.com/watch?v=A_gWOO5eJXE. 
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4.2 Rommelig versus steady? 

 

Naast de manier waarop het nieuws tot de kijker komt, heb ik een aantal visuele aspecten met elkaar 

vergeleken: het aantal bewegende beelden (pans, tilts, zooms), de kadrering (close, medium, totaal), 

het aantal creatieve of originele shots en ten slotte de instabiele shots. Zoals ik al zei, is er veel 

discussie over de visuele kwaliteit van camjo-items. De beelden zouden rommelig zijn en een relatief 

kleine camera zou niet zulke goede beelden kunnen maken als een grotere camera waarmee een 

cameraman werkt. Ook het alleen draaien zou vooral het interview zowel inhoudelijk als audiovisueel 

niet ten goede komen. Dit zou leiden tot een onprofessionele uitstraling in vergelijking met items 

gemaakt door een cameraploeg.  

De bewering dat beelden binnen camjo-items rommeliger zijn dan beelden gemaakt door 

een cameraploeg klopt niet. Uit de analyse blijkt dat de beelden van ENG-items afwisselender zijn 

dan die van een camjo, omdat er meer gebruik wordt gemaakt van bewegende beelden. Wat dat 

betreft zien camjo-items er iets stijver en simpeler uit, deze beelden staan immers vrijwel allemaal 

stil. Hoewel daarmee het kijkplezier van ENG-items iets hoger kan liggen dan bij dat van een camjo, 

zijn de beelden van een camjo daarmee juist niet rommelig te noemen. In één van L1 NIEUWS zijn er 

zelfs zoveel bewegende beelden te zien, dat het item een rommelige uitstraling krijgt. De kijker valt 

van de ene pan in de andere. Ook het aantal shots dat niet helemaal stabiel is en waarbij dit storend 

is, is bij de camjo- en ENG-items nagenoeg gelijk. In tegenstelling tot de kritiek op de beeldkwaliteit 

van camjo’s, zijn camjo-items visueel gezien dus wat stijver dan ENG-items, en totaal niet rommelig. 

Een ander belangrijk punt van kritiek richt zich op het interview. Een camjo moet tijdens het 

interview zowel letten op het beeld en geluid als op de inhoud van het interview zelf. Hoewel ik de 

inhoud van de interviews niet heb geanalyseerd, heb ik wel de audiovisuele aspecten naast elkaar 

gelegd. Ook op dit vlak blijkt er veel minder verschil te bestaan tussen camjo- en ENG-items dan wat 

in de kritieken wordt beweerd. Een belangrijk verschil is dat L1 NIEUWS al haar voxpops vanaf de 

schouder draait, en alle autoriteiten vanaf statief. Dit verschil sluit visueel gezien mooi aan bij het 

inhoudelijke verschil tussen autoriteit en ‘gewone man’. In tegenstelling tot een cameraploeg draait 

een camjo alles vanaf statief.  

Over het algemeen zien zowel de interviewshots van de camjo als van de cameraploeg er 

goed uit. Wel heb ik laten zien dat beide nieuwsprogramma’s in een interview visuele fouten maken. 

Hoewel er visueel gezien dus weinig verschil tussen camjo’s en cameraploegen bestaat, is er auditief 

gezien wel een groot verschil. Aangezien een camjo altijd een zender in plaats van een 

richtmicrofoon gebruikt, zijn de vragen van de camjo niet goed hoorbaar en worden er meestal uit 

geknipt. Dit maakt een item minder afwisselend dan een item gemaakt door een cameraploeg, 
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waarbij de vragen wel hoorbaar zijn. Bovendien is het eruit knippen niet altijd mogelijk, waardoor er 

in een enkel geval een verslaggever wel (slecht) te horen is en ondertiteld moet worden. 

 

4.3 Camjo-beleid 

 

In dit onderzoek heb ik laten zien dat camjo-items visueel gezien niet onder doen voor items 

gemaakt door een cameraploeg, in tegenstelling tot wat veel critici beweren. Cameraploegen hebben 

wel zowel visueel als auditief gezien meer mogelijkheden, waardoor er meer variëteit in een item kan  

worden aangebracht. Hier tegenover staat dat camjo’s met hun kleinere camera en relatief weinig 

poespas persoonlijker nieuws kunnen maken. Dit betekent dat camjobeleid zich uitermate goed leent 

voor human interest-items; items die over mensen gaan. Maar ook heb ik in dit onderzoek laten zien 

dat camjo’s prima het ‘snelle’, harde nieuws kunnen verslaan. Ook dit nieuws kan immers vaak met 

een persoonlijke insteek  getoond worden, waardoor het nieuws directer de huiskamer binnenkomt 

dan dat ENG-items doen. Camjo-items vormen hiermee een nieuwe vorm van nieuwsmedia, waarbij 

de kijker op een directe, persoonlijke manier wordt aangesproken.  

Een ander groot voordeel van camjo’s is uiteraard de kostenbesparing die het met zich 

meebrengt. Hoewel ik verwacht dat camjo’s zeker een financieel voordeel met zich meebrengen, 

vraag ik me wel af in hoeverre er meer nieuws met minder mensen kan worden gemaakt. Hoe groot 

is de daadwerkelijke kostenbesparing? En dienen zich met zoveel camjo’s op één redactie geen 

nieuwe problemen op de werkvloer aan? Ook is er in het onderzoek geen aandacht geweest voor de 

vraag of er met camjo’s inderdaad diverser nieuws wordt gemaakt dan met cameraploegen. Passen 

televisieomroepen freedom to fail daadwerkelijk toe? Met andere woorden, worden er meer 

verhalen gemaakt, waardoor camjo’s meer risico kunnen nemen? Beide onderzoeken kunnen het 

beste aan de hand van een productieanalyse worden uitgevoerd. 

Meer en meer omroepen zetten camjo’s in. Soms met kostenbesparing als reden, soms met 

een nieuwe, verfrissende vorm van televisienieuws als reden. Vaak is het een combinatie. Omroepen 

moeten zich echter wel realiseren wat de inzet van camjo’s met zich mee brengt, in plaats van alleen 

te denken aan het meer doen met minder mensen. Een situatie waarin camjo’s de traditionele 

nieuwsvorm zoveel mogelijk proberen na te doen is niet wenselijk. Op die manier loop je als 

nieuwsprogramma een aantal dingen mis, die je met een cameraploeg wel kan doen, zoals het doen 

van een stand-up en het maken van bewegende beelden. Bovendien is het afnemen van een 

interview visueel, maar vooral auditief aantrekkelijker met meerdere mensen. Hoewel het inzetten 

van twee camjo’s in dergelijke situaties een goed alternatief is, is een cameraploeg niet geheel door 

camjo’s vervangbaar. Een cameraman maakt bijvoorbeeld creatievere shots dan een camjo, maar 
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ook voor live-beelden is een cameraman onmisbaar.67 Veel nieuwsorganisaties, zoals de BBC en de 

NOS werken dan ook zowel met camjo’s als met cameraploegen.  

De toekomst zal uitwijzen in welke mate camjo’s de traditionele televisiejournalistiek zullen 

infiltreren. Wat vaststaat, is dat camerajournalisten het nieuws op een levendiger en persoonlijkere 

wijze brengen. Een goed vervolgonderzoek op deze analyse zou dan ook zijn wat de nieuwe, 

persoonlijke stijl van televisienieuws voor gevolgen heeft voor het journalistieke medialandschap, dat 

volgens Fenton steeds verder democratiseert. Met de komst van het internet en de nieuwe media is 

het nieuws niet langer een monoloog, maar wordt gevormd aan de hand van meerdere stemmen. 

Camjo’s leggen in hun items de nadruk op de gewone man en vrouw, waardoor er aandacht is voor 

de gehele bevolking, in plaats van alleen de autoriteiten. Hiermee kunnen camjo-items worden 

gezien als een belangrijke spil binnen de journalistieke democratisering. Een onderzoek naar welke 

rol camjo’s binnen deze democratisering innemen en op welke manier het nieuws hiermee 

veranderd, zou een goede aansluiting zijn op dit verslag.  

 

 

                                                             
67 James Careless. 
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Bijlage 1: overzicht nieuwsitems U Vandaag 
 
Maandag 06 december: 

1. Treinproblemen door sneeuw (5 min) 
2. Fietsen met gladheid (2:30) 
Meelees: Papegaai jaagt inbreker weg Ongeluk 
Kort: Weg afgesloten, brand vorige week aangestoken, dieronvriendelijk voedsel dierentuin, 
geschaatst op natuurijs 
3. Nieuwe wegen in Utrecht, actievoerders Den Haag (2:30) 
4. Vergrijzing in Utrecht (3:50) 
5. Piemelvorm als kerstverlichting op studentenhuis (1:50) 
Sportvooruitzicht 
6. Terugblik Han van de Goor, Haïti (3 min) 

 
Dinsdag 07 december: 

01. Lange werktijden buschauffeurs (4 min) 
02. Burgerpartij Amersfoort uit de coalitie gezet (2:30) 
Kort: Geldlopers overvallen in Utrecht CS, vrachtwagen tegen viaduct gereden, 
spoorverdubbeling, DHL bezuinigd 
03. Kromhout kazerne geopend (2 min)  
04. Wilde zwijnen Utrechtse heuvelrug (2 min) 
05. Buurtrestaurant Amersfoort binnenkort geopend door prinses Maxima (1:50) 
06. Fietspaden strooien in Houten (2 min) 
07. Nieuwe versie World of Warcraft (3 min) 
08. Terugblik Jort en Brit (3 min) 

 
Woensdag 08 december: 

01. Strafeis brandmoord in Zeist (6 min) 
02. Vuurwerklessen op scholen (2:30) 
Meelees: Stichting Doe een wens onderzoekt fraude  
Kort: Utrecht windmolenpark, januari onderwijsdemonstratie, stakingsdag TNTpost, fietsen 
binnenstad opruimen,  
03. Jongerenloket mogelijk gesloten (3:50) 
Aankondiging Bureau Hengeveld, publiek gezocht jaaroverzicht 
04. Terugblik Marion Hogetoorn (5 min) 
05. Politiepaarden geleend (2 min) 

 
Donderdag 09 december: 

01. A12 rijbanen geopend (2:30) 
02. Stroomstoring in Overvecht (1:30) 
Meelees: Hogere straf voor moord op Uithof 
Kort: Hotel in Soest geen asielzoekerscentrum meer, begin uitbaggeren Vecht, straatwaarde 
hennep Amersfoort 120.000 euro, Waterleidingmuseum Utrecht sluit deuren. 
03. Tussenstuk waterleiding zwembaden (4 min) 
04. Stemmenpoli UMC Utrecht (2:30, exclusief psycholoog op de bank) 
05. Coalitie Leusden (verslaggever in beeld) (2:30) 
06. Mogelijk boerkaverbod in Bunschoten-Spakenburg (2 min)  
Meelees: Vijf kandidaten Helden uit het Hart 
07. Prinses Maxima opent Resto Van Harte (1:50) 
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Vrijdag 10 december: 
01. Openlucht kinderkerstkoor (0:30) 
02. Studenten protesteren tegen bezuinigingen (1 min) 
03. Herten naar Zeist verhuisd (2 min) 
Meelees: man overleden 
Kort: ongeluk, Tienhovense moeder langer vast, Jongerenloket gaat door, boerka in Bunschoten 
niet verboden 
04. Bolsius 100 dagen burgemeester Amersfoort (2 min) 
05. Dutch Health Tech Academy (2:30) 
06. Finale WK K1 (2 min) 
07. Terugblik kinderdagverblijf en Bouwgein (3:30) 
08. Kinderkerstkoor (verslaggever op locatie) (2:30) 
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Bijlage 2: overzicht nieuwsitems L1 Nieuws 
 
Maandag 06 december: 

01. Bouwfraudezaak begonnen (verslaggever op locatie) (5 min) 
02. Wietpas wordt zorgvuldig ingevoerd (2 min) 
Kort: Rijkswaterstaat stelt testen spitsstrook uit, extra aandacht voor riool tijdens feestdagen 
03. Persoonlijke bezittingen Tripoli-ramp nog niet terug (1 min) 
Kort: Kamervragen over investeringen AZM, LVK krijgt 257 inzendingen, rattenplaag in Roermond 
04. Dierentuin heeft duurzaam voedsel op het menu (2 min) 

 
Dinsdag 07 december: 

01. Politie meer aandacht voor woninginbraak (2 min) 
02. Brandweer richt zich meer op preventie in plaats van bestrijding (3 min) 
03. Bestuur en toezicht woningcorporatie ondermaats (2:30) 
Kort: hoger beroep in gezinsdrama Baexem, tweede arrestatie in zaak vermiste Marokkanen, 
werklozen Vaals aan de slag 
04. Woningcorporaties worstelen met nieuwe wet (2:30) 
05. Huis als kerstgrot in Weerd (2:30) 

 
Woensdag 08 december: 

01. Celstraf geëist in bouwfraudeproces (4 min) 
02. Duitse politie zoekt niet langer in Limburg naar vermiste jongen (2:30) 
03. Ger Driesen mogelijk als derde kandidaat op de gedeputeerdenlijst CDA (2 min) 
Kort: geen vuurwerkcontroles aan de grens, soap circuit De Peel kost 430.00 euro 
04. Natuurijs in Venlo (2 min) 

 
Donderdag 09 december: 

01. Gemeentehuis afgebrand (2:30) 
02. Meldpunt Hulp en Recht moet anders worden opgezet (4 min) 
03. Opnieuw celstraf geëist in bouwfraudeproces (2:30) 
Kort: Makkelijker stemmen voor Nederlanders in grensstreek, Heerlenaar is journalist van het 
jaar, kandidaat voorzitterschap CDA 
04. Kok uit Landgraaf koopt heilbot van twee meter (2 min) 

 
Vrijdag 10 december: 

01. PVV presenteert kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezing (4:30) 
02. Wapens in beslag genomen in woning (2 min) 
03. Verdachte homogeweldzaak zegt zelf homo te zijn (1:30) 
Kort: verdachten moorden Venray vrijgelaten,  toestemming voor fusie vervoersbedrijven, CDA 
en VVD vormen coalitie in Bergen 
04. Schoonmaak Voerendaal na brand gemeentehuis (2 min) 
05. Testen spitsstrook A2 gestart (2 min) 

 
 

 

 


