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Opinie&Analyse
G E L I J K E K A N S E N B E L E I D  VO O R L O P I G  Z O N D E R  R ES U LTAT E N
Minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) maakt zich boos over de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij ‘De Slimste Mens’.
Een storm in een glas water? Ook bij andere programma’s van de openbare omroep overheerst een ‘jongens onder
elkaar’-sfeer, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek over alle nieuwsuitzendingen van de VRT sinds 2003.

Vrouwen staan gewoon niet
op de mentale kaart van de
Canvas-programmamakers

MARC HOOGHE en KNUT DE SWERT
Wie? Onderzoekers, verbonden aan het
Elektronisch Nieuwsarchief.
Wat? Ook bij andere VRT-programma’s
komen vrouwen nauwelijks aan bod.
Waarom? Leuke-jongens-onder-elkaarsfeer
sluit leuke meiden uit
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den (en dus in aanmerking komen als
nieuwsbron). Maar het feit dat VTM het
in dit verband systematisch beter doet
dan de VRT, toont toch duidelijk aan dat
er een probleem blijft bestaan aan de
Reyerslaan.

Humor op niveau

Als oplossing volstaat het daarbij niet
om meer vrouwen als journaliste in
dienst te nemen. Vrouwen hebben de
neiging iets vaker vrouwen te intervie-
wen, en vooral: ze laten ze langer aan het
woord. Maar dat effect blijft relatief be-
perkt. Belangrijker dan het geslacht van
de journalisten is de cultuur die op een
redactie en bij een omroep heerst. Marc
Reynebeau verwijst daar ook naar (DS 30
oktober): de sfeer van ‘leuke jongens on-
der elkaar’ kan best aanstekelijk zijn.
Daar is ook niets verkeerd mee, behalve
dat leuke meiden daardoor uitgesloten
worden. Het Canvas-handelsmerk van
‘humor en ontspanning op niveau’ wordt
blijkbaar eerder met mannen vereenzel-
vigd dan met vrouwen. Vrouwen staan
gewoon niet op de mentale kaart van de
Canvas-programmamakers.
Is het allemaal belangrijk? Kunnen we
niet gewoon kijken naar zo’n quizpro-
gramma, zonder meteen politiek correct
te moeten zijn? We denken dat kritisch
kijken toch belangrijk blijft. Ten eerste is
er een duidelijk gevolg: als mannelijke
politici in een dergelijk programma uit-
gebreid de kans krijgen om naambe-
kendheid te verwerven, dan krijgen zij
een voordeel waar vrouwelijke politici
van verstoken blijven. Bovendien weten
we dat onze kijk op de werkelijkheid
vooral bepaald wordt door wat we in de
media zien. De angst voor criminaliteit
heeft meer te maken met het geweld dat
we op televisie zien, dan met wat er in on-
ze buurt echt gebeurt. Wie nu naar het
televisienieuws op de VRT kijkt, krijgt de
indruk dat vrouwen vooral actief zijn als
bejaardenverzorgster, wachtende moe-
der aan de schoolpoort, slachtoffer van
een misdrijf of hoofddoekdragende
scholiere. De maatschappelijke realiteit
in Vlaanderen is de afgelopen dertig jaar
sterk gewijzigd, alleen blijken journalis-
ten vaak nog een verouderde bril op te
hebben.
Blz. 48 > Brief van Woestijnviseindredac-
teur Sam Degraeve aan Marc Reynebeau.
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Een eerste reactie kan natuurlijk zijn
dat de minister van Media wel belangrij-
ker dingen aan het hoofd zou moeten
hebben dan de samenstelling van de jury
van een quizprogramma. Maar De Slim-
ste Mens is een gezichtsbepalend pro-
gramma voor de openbare omroep met
zelfs 2.126.000 kijkers voor de finale-uit-
zending. De maatschappelijke impact
van het programma kan bovendien over-
schat worden. In het voorjaar kreeg N-
VA-voorzitter Bart De Wever in het pro-
gramma een buitenkans om naambe-
kendheid te verwerven bij een publiek
dat normaal niet naar politieke pro-
gramma’s kijkt. Hoewel het oorzakelijk
verband niet hard gemaakt kan worden,
haalde zijn partij enkele maanden later
een zeer behoorlijk verkiezingsresultaat.

First lady

De Slimste Mens is bovendien geen geïso-
leerd fenomeen. Ook in andere VRT-pro-
gramma’s is het maar pover gesteld met
de vertegenwoordiging van vrouwen.
Nochtans weten we al meer dan dertig
jaar lang dat het belangrijk is dat vrou-
wen op een evenwichtige manier in
beeld gebracht worden. Vrouwen die aan
het woord komen als expert of als autori-
teit, functioneren als rolmodel. Als vrou-
wen alleen in beeld komen als ‘echtgeno-
te van de Amerikaanse president’ of als
‘slachtoffer van een misdrijf ’, dan ver-
sterkt dit enkel bestaande ongelijkhe-
den. Juist daarom heeft de openbare om-
roep nu al meer dan een decennium een
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid, al-
leen lijkt dit niet tot meetbare resultaten
te leiden.
Op basis van de gegevens van het Elek-
tronisch Nieuwsarchief zijn we systema-

tisch nagegaan wie er aan het woord
komt in het televisiejournaal van de
VRT. De resultaten zijn niet echt hoopge-
vend. Tussen 1 januari 2008 en 31 augus-
tus 2009 werden er 15.095 personen aan
het woord gelaten in de VRT-journaals
van 19 uur. Maar 3.908 onder hen (25,9
procent) waren vrouwen. Ter vergelij-
king: bij VTM was dat in dezelfde perio-
de 30,8 procent. En om het nog proble-
matischer te maken: die 3.908 vrouwen
kregen gemiddeld slechts 15,3 seconden
spreektijd, terwijl de 11.187 mannen ge-
middeld 19,3 seconden voor hun reke-
ning namen. De afgelopen zeven jaar is
het percentage vrouwen in het VRT-jour-
naal wel voortdurend gestegen, maar het
is opvallend dat de VRT het in dit ver-
band voortdurend slechter blijft doen
dan VTM.
Vooral dat laatste verschil is intrigerend.
De openbare omroep heeft immers al
lang een diversiteitsbeleid, terwijl dat

woord bij VTM nog moet worden uitge-
vonden. Voor een stuk heeft de slechte
score van de VRT te maken met de keuze
van de onderwerpen. De VTM-redactie
kiest systematisch voor wat ‘softere’,
menselijke thema’s, en blijkbaar is het
gemakkelijker daarbij vrouwen aan het
woord te laten dan bij harde thema’s als
justitie, buitenlandse zaken of econo-
mie. Maar het zit veel dieper. In een ana-
lyse die binnenkort verschijnt in het Eu-
ropean Journal of Communication to-
nen we aan dat de VRT-redactie zelfs met
een achterstand blijft kampen als we
controleren op de onderwerpen die aan
bod komen. Met andere woorden: zelfs
wanneer het gaat over hetzelfde thema,
dan nog slaagt VTM er vaker in een vrou-
welijke deskundige aan het woord te la-
ten dan de VRT. We zeggen niet dat er
een 50/50-verdeling zou moeten zijn,
omdat er nu eenmaal minder vrouwen
zijn die leidinggevende posities bekle-

De VRT als
mannenbastion?


