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Opgave 3  Journalistiek in Afrika 

Bij deze opgave hoort tekst 5.

Inleiding  
De berichtgeving over Afrika wordt voornamelijk verzorgd door Westerse 
journalisten.  

Lees de regels 1 tot en met 10 van tekst 5. 
Bij het brengen van nieuws is vaak sprake van ‘framing’ en dat is ook het 
geval bij nieuws uit Afrika. 

2p 12 Geef een omschrijving van het begrip framing. Leg uit welk frame van 
westerse journalisten in de berichtgeving over Afrika te herkennen is in de 
regels 1 tot en met 10 van tekst 5. 

Lees de regels 13 tot en met 30 van tekst 5. 
Om na te gaan of Afrikaanse journalisten betere berichten leveren dan 
niet-Afrikaanse kun je letten op het toepassen van de journalistieke 
normen. Een van de journalistieke normen schrijft voor dat een journalist 
feiten en meningen moet scheiden. 
In de regels 13 tot en met 15 van tekst 5 staat dat Bertil van Vugt van 
mening is dat Afrikaanse journalisten een meerwaarde hebben ten 
opzichte van niet-Afrikaanse. Hij geeft daarbij ook een toelichting in de 
regels 17 tot en met 30. Daaruit kun je afleiden dat Afrikaanse journalisten 
in vergelijking met niet-Afrikaanse, in een betere positie verkeren om twee 
andere journalistieke normen toe te passen.  

4p 13 Noem die twee andere journalistieke normen.  
Leid uit de regels 13-30 van tekst 5 af dat journalisten die uit het land zelf 
komen in een betere positie verkeren om beide normen toe te passen dan 
niet-Afrikaanse journalisten.  

Lees de regels 31 tot en met 54 van tekst 5. 
In een aantal Afrikaanse landen zijn de problemen zo heftig dat het met 
name voor kritische Afrikaanse journalisten niet veilig is om te werken 
volgens de journalistieke normen. Dit heeft grote gevolgen voor de 
kwaliteit van de berichtgeving en ook voor het maatschappelijk 
functioneren van de media. 

2p 14 Noem één maatschappelijke functie van de media die in Ivoorkust minder 
goed vervuld kan worden dan in Nederland. Leg uit hoe dat samenhangt 
met het functioneren van de overheid.  
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tekst 5 

Waar zijn de Afrikaanse journalisten? 

(…) En ineens waren ze daar weer: 
de foto’s van uitgemergelde Afrika-
nen, de overvolle vluchtelingen-
kampen, de kinderen met vliegen op 
hun ogen, de uitstekende ribben-5 

kasten. Journalisten van CNN, BBC, 
AP en Reuters staan zich te ver-
dringen om het meest schokkende 
beeld naar buiten te brengen, de 
schreeuw om hulp vast te leggen. 10 

Maar waar zijn eigenlijk de 
Afrikaanse journalisten? (…) 

“De meerwaarde van een Afrikaanse 
journalist, ten opzichte van een niet-
Afrikaanse, is er wel degelijk”, zegt 15 

Bertil van Vugt, directeur van Africa 
interactive. “In het nieuws over de 
hongersnood zetten wij journalisten 
uit ons netwerk in om te kijken hoe 
het eraan toegaat in de 20 

vluchtelingenkampen in Somalië.  
Dat land is voor een westerse 
correspondent lastig om in te reizen 
omdat het er zo gevaarlijk is. Hij 
moet zich om die reden vaak aan-25 

sluiten bij een hulporganisatie. Onze 
journalisten kennen de weg en 

blijven onafhankelijk. Zij kunnen 
beter dan hun westerse collega’s de 
verhalen van binnenuit brengen.” (…) 30 

De journalist Kingsley Kobo schreef 
tijdens en na de verkiezingen in 
Ivoorkust vorig jaar veel over de 
situatie in zijn land. (…)  
Dat het leven hem, als Afrikaanse 35 

journalist werkend in eigen land, een 
stuk moeilijker werd gemaakt dan zijn 
westerse collega’s, ondervond Kobo 
aan den lijve. Niet lang na de ver-
kiezingen merkte hij dat hij werd 40 

gevolgd door de geheime dienst en 
kreeg hij bedreigingen binnen van de 
toen nog gevestigde orde van 
president Gbagbo. Begin april moest 
hij halsoverkop vluchten. Kobo’s 45 

vrouw en twee kleine kinderen 
konden de journalist niet veel later 
volgen naar Accra in Ghana. Daar 
zitten ze nog steeds, bang voor de 
onvoorspelbaarheid van militante 50 

Gbagbo-aanhangers, de groep die na 
de arrestatie van de toenmalige 
president in april zijn verlies moest 
nemen. 

naar: Trouw (2011, 17 augustus). 
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