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Argos en de berichtgeving rond het fotorolletje van Srebrenica 

 

§1 Inleiding 

 

Aanleiding voor verzoek tot onderzoek 

Op 5 februari 2018 heeft de hoofdredactie van de VPRO zich per e-mail1 tot de ombudsman 

gewend, met het verzoek een onderzoek te doen  
“naar de journalistieke werkwijze van de redactie van Argos ten behoeve van de verslaggeving rondom het 

‘mislukte fotorolletje van Srebrenica’. Meer specifiek vraagt de hoofdredactie om een oordeel over de 

professionaliteit en integriteit van het journalistieke onderzoek naar en verslaggeving over dit onderwerp”.  

De hoofdredactie noemt specifiek zes uitzendingen2 waarnaar gekeken zou moeten worden. 

Directe aanleiding voor het verzoek was volgens de hoofdredactie van de VPRO de 

uitspraak3 van de kantonrechter inzake de ontbinding van een arbeidsovereenkomst tussen 

de VPRO en een van haar medewerkers. De rechter stelde geen oordeel te geven over “het 

journalistieke meningsverschil” dat aan de zaak ten grondslag lag maar, zo schreef de 

hoofdredactie,  
“[m]et dit vonnis van de kantonrechter en de mediaberichtgeving erover kan twijfel rijzen over de 

journalistieke kwaliteit en integriteit van Argos. De hoofdredactie van de VPRO wil laten onderzoeken of die 

twijfel in dit geval terecht is.” 

De ombudsman heeft het verzoek aangenomen met de afspraak dat de omroep akkoord zou 

gaan met de door de ombudsman gehanteerde gebruikelijke werkwijze. 

 

Onafhankelijkheid en openbaarheid  

De ombudsman is en werkt volstrekt onafhankelijk van omroepen, programma’s, 

journalisten, publiek, commercie of politiek. Doorgaans vindt onderzoek plaats na klachten 

vanuit het publiek over journalistieke productie(s) van de publieke omroep(en). In dit geval 

                                                           
1
 Zie Bijlage 1, e-mail 5 februari 2018.  

2
 Genoemd werden de uitzendingen van 10 juli 1998, 14 augustus 1998, 2 oktober 1998, 11 december 1998, 20 

oktober 2012 en 13 juni 2015. Een aantal is te beluisteren via 
https://www.vpro.nl/argos/dossiers/srebrenica.html, andere staan op de internetpagina waarop de VPRO 
ingaat op vragen naar aanleiding van het vonnis in het arbeidsconflict, 
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-
Srebrenica.html.  
3
 Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:100, vonnis kantonrechter 12 

januari 2018. 

https://www.vpro.nl/argos/dossiers/srebrenica.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-Srebrenica.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-Srebrenica.html
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:100
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kwam het verzoek tot onderzoek vanuit een van de omroepen zelf, wat misschien niet 

gebruikelijk is maar wel kan volgens het statuut4 waaronder de ombudsman werkt.  

De ombudsman verkrijgt bij onderzoek onbeperkte toegang tot de bronnen (ook personen) 

die zij nodig heeft, en publiceert het uiteindelijke onderzoek of oordeel op de openbare 

ombudsman-website. 

In het geformuleerde verzoek tot onderzoek heeft de VPRO openbaarheid van de rapportage 

en volledige toegang tot personeelsleden en documenten toegezegd5.  

De ombudsman houdt verslagen van gesprekken die zij voert tijdens haar onderzoeken altijd 

vertrouwelijk, zodat gesprekspartners zich vrij voelen om over alles te spreken. Wanneer 

gewenst voor de vertrouwelijkheid kunnen gesprekspartners de locatie voor een gesprek 

bepalen.  

Personen die bij dit onderzoek betrokken waren worden in deze analyse met hun functie 

aangeduid.6 Waar voorkomend in citaten is een naam vervangen door een functieaanduiding 

tussen vierkante haken. 

 

Onderzoeksvraag en terminologie 

Om, zoals de VPRO verzocht, een oordeel te kunnen geven over professionaliteit en 

integriteit van het journalistieke handelen (onderzoek en verslaggeving) inzake een aantal 

Argos-uitzendingen over ‘het fotorolletje’, heeft de ombudsman onderzocht hoe de 

uitzendingen tot stand zijn gekomen (journalistieke werkwijze, afweging en besluitvorming), 

en of dat volgens de normen voor correct journalistiek handelen is gebeurd.  

De normen voor correct journalistiek handelen zijn voor de ombudsman degene die door de 

omroepen bij het aantreden van de ombudsman zijn vastgelegd in de journalistieke code van 

de NPO7. Maar deze code was nog niet van kracht in de tijd dat de onderzochte 

programma’s werden gemaakt, en je kunt een programma moeilijk met terugwerkende 

kracht ergens aan houden. Dus gebruikt de ombudsman destijds wel gehanteerde 

standaarden voor journalistiek handelen, zoals vastgelegd in de Code van Bordeaux, de Code 

                                                           
4
 https://ombudsman.npo.nl/download/nl/395  

5
 Voorwaarde vanuit de VPRO was dat de ombudsman eventueel door het programma in het kader van de 

journalistieke werkzaamheden aan zijn bronnen toegezegde anonimiteit zou respecteren. Omdat het 
onderwerp van onderzoek niet het anonimiseren van bronnen betrof, kon de ombudsman daarmee 
instemmen. 
6
 Dit is ook bij andere onderzoeken steeds de praktijk van deze ombudsman geweest, een enkele uitzondering 

daargelaten (waar functie-aanduiding tot potsierlijkheden zou hebben geleid). Ondanks dat dat ook bij dit 
onderzoek voor bepaalde personen zou kunnen gelden, omdat een aantal betrokkenen in andere publicaties 
met name is genoemd en dus eenvoudig te identificeren is, is hier toch voor de functie-aanduiding gekozen. Dit 
om minder makkelijk herleidbare betrokkenen enige privacy te kunnen laten behouden. 
7
 https://ombudsman.npo.nl/download/nl/396  

https://ombudsman.npo.nl/download/nl/395
https://ombudsman.npo.nl/download/nl/396
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of Ethics van de Society for Professional Journalists en de Leidraad van de Raad voor de 

Journalistiek8.  

Bij de door de VPRO gekozen formulering van onderzoek naar “professionaliteit en 

integriteit” en “journalistieke kwaliteit en integriteit” wil de ombudsman op twee punten 

een aantekening maken.  

1) ‘Professionaliteit’ is te objectiveren en onderzoeken aan de hand van 

bovengenoemde normen en standaarden. ‘Integriteit’ wordt begrepen als het 

zich houden aan professionele sociale en ethische normen, en als 

betrouwbaarheid.  Maar diverse onderzoeken – al dan niet binnen het 

journalistieke domein – naar ‘integriteit’ hebben in de afgelopen jaren bij dit 

begrip gezorgd voor een niet meer los te denken connotatie van bewust en/of 

opzettelijk onjuist handelen. Als een persoon (en in dit onderzoek: een 

programma of redactie) door middel van een onderzoek zijn integriteit moet 

(laten) aantonen, gaat de geur van níet-integer geweest zijn al niet meer weg.  

De ombudsman wil van deze connotaties weg blijven, en richt zich op onderzoek 

naar volgens bovengenoemde codes correct journalistiek handelen.  

2) De term ‘kwaliteit’ kan ook voor mist zorgen. Hadden we het over een zangstuk, 

was dan een technisch zuivere uitvoering genoeg voor een kwaliteitsstempel? Of 

moest daarvoor het gebodene ook goed, mooi, uniek of memorabel zijn geweest? 

En wie bepaalt dan of het dat was?  

De ombudsman vat de term ‘kwaliteit’ in de onderzoeksvraag dus ook vrij 

technisch op: het zich houden aan de journalistieke normen en standaarden die 

de publieke omroep zichzelf oplegt.  

 

Werkwijze en beperkingen 

Dit onderzoek richt zich op de journalistieke handelwijze en afwegingen bij het maken van 

een aantal radio-uitzendingen door de Argosredactie over het fotorolletje van Srebrenica. 

Het onderzoek richt zich met nadruk niet op – noch spreekt het zich uit over – het 

arbeidsconflict dat de nasleep hiervan werd. De ombudsman heeft gebruik kunnen maken 

van informatie9 afkomstig uit het dossier van de arbeidsrechtelijke zaak bij de kantonrechter, 

maar alleen datgene gebruikt dat terugsloeg op het journalistiek handelen10.  

                                                           
8
 Alle te vinden via https://ombudsman.npo.nl/over-de-ombudsman/wat-doet-de-ombudsman. Bij het 

opstellen van de NPO-code is van deze al bestaande codes gebruik gemaakt en de NPO-code is hier niet mee in 
strijd. 
9
 Met name een e-mailwisseling uit mei/juni 2015, waarin redactieleden argumenteren over de inhoud van de 

voor 13 juni te maken uitzending en een in het dossier genoemde video over het mislukken van het fotorolletje 
die ook op YouTube staat, https://www.youtube.com/watch?v=Cm-4nMzUxmQ&feature=youtu.be.  
10

 Er is dus niet gekeken naar arbeidsrechtelijke informatie, klachten of discussies, noch naar medische of 
andere rapportages die niet terugsloegen op het journalistiek handelen tijdens het maken en de inhoud van de 
uiteindelijke publicaties. 

https://ombudsman.npo.nl/over-de-ombudsman/wat-doet-de-ombudsman
https://www.youtube.com/watch?v=Cm-4nMzUxmQ&feature=youtu.be
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De ombudsman gebruikte bij het onderzoek als primaire documenten de uitzendingen, e-

mails en notulen. Secundaire documenten waren reconstructies in het kantongerecht-

dossier, een video op You-Tube, de VPRO-website, de uitspraak van de kantonrechter, 

journalistieke codes. 

De ombudsman sprak vertrouwelijk met 14 personen, die in een of andere hoedanigheid 

betrokken waren bij de onderzochte journalistieke producties. Velen zijn of waren lid van de 

Argosredactie. Gesprekken betroffen beschrijvingen van gebruikelijke werkwijze en 

besluitvorming (maakproces) van uitzendingen, en directe en indirecte herinneringen aan 

werkwijze en besluitvorming rond de specifieke uitzendingen. Gesprekken zijn getapet en 

uitgewerkt tot verslagen die voor akkoord op correcte weergave van het gesprek zijn 

voorgelegd aan de gesprekspartners; enkele verslagen werden nog op details aangevuld 

door gesprekspartners. De opnamen en gespreksverslagen, bedoeld als geheugensteun voor 

de ombudsman tijdens de analyse, zijn direct na publicatie van dit rapport door de 

ombudsman vernietigd.  

Waar letterlijke citaten uit gesprekken gebruikt worden (in cursief) is dat na een feitelijk 

akkoord op correcte weergave door sprekers; citaten uit documenten (in cursief), notulen of 

websites (in 10punt letter) en uitzendingen (in 10punt letter en blauw) worden als zodanig 

aangeduid. 

Eén van de betrokkenen bij de uitzending van december 1998 is overleden. Daarnaast wilde 

een ander redactielid, dat zich zowel in 1998 als in 2015 in het hart van de journalistieke 

werkwijze en discussie bevond, niet praten met de ombudsman11.  

Deze beperkingen bemoeilijkten de analyse van de journalistieke werkwijze en 

besluitvorming rond beide uitzendingen. Bij de aflevering uit 1998 konden enkele zaken door 

de ombudsman niet (meer) bij twee cruciale persoon gecheckt worden. Er is hier gebruik 

gemaakt van reconstructies die in het kantonrechtelijk dossier zijn gevoegd, van in mails uit 

2015 beschreven herinneringen en van gesprekken met (in meer of mindere mate 

rechtstreeks) betrokkenen. 

Bij de reconstructie en analyse van werkwijze en besluitvorming rond de uitzending uit 2015 

heeft de ombudsman – naast de gesprekken met direct en zijdelings betrokkenen plus 

reconstructies uit het kantongerecht-dossier – gebruik kunnen maken van een uitgebreide 

mailwisseling tussen alle betrokkenen uit 2015 die in het kantongerecht-dossier opgenomen 

was. 

                                                           
11

 De redacteur heeft via een zaakwaarnemer aan VPRO en ombudsman laten weten een onderzoek door de 
ombudsman niet onafhankelijk genoeg te achten. Ondanks toelichting door de ombudsman op haar statutair 
vastgelegde onafhankelijkheid en de parameters van onderzoek  (die zij vaststelt op basis van journalistieke 
codes en die niet worden bepaald door een omroep, programma, programmamaker of zelfs het publiek) wilde 
de redacteur geen contact met de ombudsman. 
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§ 2 De uitzendingen, gang van zaken  

 

In het verzoek tot onderzoek vraagt de VPRO expliciet te kijken naar zes uitzendingen12 die 

het onderzoeksjournalistiek radioprogramma Argos in de loop van een kleine twintig jaar 

maakte over “het mislukte fotorolletje van Srebrenica”. Zonder de andere uitzendingen te 

negeren zal de focus in dit onderzoek liggen op werkwijze, afwegingen en besluitvorming 

rond de uitzendingen van 11 december 1998 en 13 juni 2015. Dit omdat bij deze 

uitzendingen verschil van inzicht over journalistieke werkwijze en afwegingen expliciet 

werden en de (arbeidsrechtelijke) gevolgen kregen waaruit de vraag om onderzoek naar het 

journalistieke handelen van de redactie voortvloeide.  

 

Proloog 

Tussen de val van de Bosnische enclave Srebrenica in juli 1995 en de zomer van 1998 

onderzoeken journalisten van diverse Nederlandse redacties de rol die de aanwezige 

Nederlandse blauwhelmen tijdens de val en de daaropvolgende moord op Bosnische 

moslims zouden hebben gespeeld. Een Argos-medewerker blijft ook na jaren nog graven 

naar met name de gang van zaken rond het mislukken van (het ontwikkelen van) een 

fotorolletje van een van de militairen. 

In 1998 wijdt Argos in totaal vier afleveringen aan de nasleep van de Nederlandse 

betrokkenheid bij de val van Srebrenica. Mede door de uitzendingen van Argos ontstaat in 

en na de zomer van dat jaar het beeld dat er bij het ministerie van Defensie in de afwikkeling 

van het drama-Srebrenica nogal wat zaken – eufemistisch gezegd – niet zo zijn gelopen als 

had gemoeten.  

Argos onthult op 10 juli dat er op het dan al fameuze fotorolletje van luitenant Ron Rutten 

meer zou hebben gestaan dan mogelijke oorlogsmisdaden van Serviërs: foto’s van Dutchbat-

soldaten die betrokken zijn bij de scheiding van Bosnische mannen en vrouwen. In de 

uitzending zegt een anonieme militair op de vraag of het Defensie wellicht goed uitkomt dat 

het rolletje is mislukt: “Ik hoor het u zeggen.”  

Een redacteur van toen zegt nu: “Daar begint de mythe van Argos en het fotorolletje. Argos 

is onder andere bekend geworden door het fotorolletje. Terwijl we nooit bewezen hebben dat 

er met het fotorolletje gesjoemeld is. We hebben niks anders gedaan dan vragen gesteld. Wij 

hebben ook nooit kunnen bewijzen dat er echt foto's waren. Mensen denken vaak dat wij dat 

wel gedaan zouden hebben, maar het is niet zo.” 

 

                                                           
12

 Zie voetnoot 2.  
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Na deze uitzending en zaken die andere media (onder meer NOVA en Brandpunt) naar 

buiten brengen, ontstaat het beeld van een doofpotcultuur bij Defensie. Toenmalig 

Commissaris van de Koningin Jos van Kemenade krijgt een brede opdracht hiernaar 

onderzoek te doen. Hij concludeert dat er geen sprake is van een doofpot13, en meldt ook in 

zijn rapport dat het fotorolletje door een menselijke fout is mislukt.  

In augustus en oktober 1998 worden opnieuw Argos-uitzendingen gemaakt over Srebrenica. 

In de augustus-uitzending vertellen militairen wat ze in 1995 meemaakten en deden. De 

suggestie dat ook Nederlanders mogelijk oorlogsmisdaden begaan zouden hebben 

(waarvoor wellicht bewijs stond op het fotorolletje) wordt in de uitzending door de soldaten 

tegengesproken.  

In de oktober-uitzending beantwoordt Van Kemenade allerlei vragen over zijn rapport en 

over het mislukken van het fotorolletje. De interviewer kaart hierbij tegenstrijdigheden in 

verhoren van de laborant-van-dienst aan, deze worden door Van Kemenade tegengesproken 

of ontkend. De vraag blijft of er gezien de ongerijmdheden niet toch een parlementaire 

enquête naar Srebrenica zou moeten komen. Maar een meerderheid in de Tweede Kamer 

wil het op dat moment niet. 

 

Uitzending 11 december 1998 

In datzelfde najaar – volgens de herinnering van enkele gesprekspartners van de 

ombudsman en informatie uit het kantongerecht-dossier – komt een journalist van een 

andere VPRO-afdeling langs bij de redactie van Argos. Hij heeft kennis van 

ontwikkeltechniek. In een mail uit 2015 blikt hij terug. Toen hij destijds “de uitzending [van 

10 juli – MS] hoorde was ik vooral verrast door de verklaring die werd gegeven voor het 

mislukken van het rolletje. Die kon volgens mij niet kloppen.” Het rolletje is immers zó 

rigoureus mislukt dat het volgens hem geen gewone zij het domme menselijke fout kan zijn. 

Is nog te achterhalen wat er in het fotolab is gebeurd? De redacteur bestudeert voor Argos 

de processen-verbaal uit 1995 van de verhoren die de marechaussee de laborant-van-dienst 

afnam. Dat onderzoek mondt uit in een reconstructie die de redacteur samen met een 

professioneel fotograaf in een laboratorium maakt; deze beslaan een groot deel van de 

uitzending van 11 december. Conclusie van de reconstructie: als je precies doet wat er in de 

verhoren staat, kán een fotorolletje inderdaad niet zo verprutst worden als met dit rolletje is 

gebeurd.  

                                                           
13

 Het NIOD-onderzoek dat tussen 1996 en 2002 naar de gebeurtenissen rond de val van Srebrenica werd 
verricht  was kritisch over het onderzoek van Van Kemenade. De parlementaire enquête van 2003 
concludeerde letterlijk dat de toenmalig bevelhebber van de landmacht “te weinig moeite” had gedaan om de 
toenmalig minister tijdig en volledig te informeren, en dat dat doorwerkte tot in de lagere regionen van de 
organisatie. Een diplomatieke omschrijving voor een cultuur waarin informatie binnen de organisatie kon 
blijven hangen. 
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De redacteur en de fotograaf doen tijdens hun research ook een poging of ze toch kunnen 

komen tot de verschijnselen die in de verhoren worden beschreven. Daar rolt een werkwijze 

uit die – door verwisseling van flessen met ontwikkelvloeistoffen – zou kunnen verklaren wat 

de laborant fout gedaan heeft om tot een dermate grondig verprutst rolletje te komen. Een 

menselijke fout kán de oorzaak zijn geweest, zoals Defensie zegt, maar dan moet er wel iets 

anders zijn gebeurd dan dat er in de proces-verbalen staat. Dit scenario, hoe de menselijke 

fout dan gemaakt zou kunnen zijn, wordt in de uiteindelijke uitzending niet verwerkt. 

Conclusie van de uitzending wordt: de officiële lezing van het mislukken klopt niet. 

Volgens de VPRO (in een artikel op de website uit 201814) besluit de eindredacteur dit 

Scenario-2 voor het mislukken van het rolletje niet op te nemen omdat de focus van de 11-

december aflevering een andere is dan het achterhalen van wat er in het fotolab precies is 

misgegaan. Het gaat er om te laten zien dat in het rapport van Van Kemenade allerlei gaten 

en tegenstrijdigheden zitten. Over het mislukken van het fotorolletje is het voldoende te 

laten horen dat datgene wat er officieel tegen de marechaussee over verklaard is, zó niet 

kan kloppen.  
“In deze context vindt toenmalig eindredacteur Gerard Legebeke een alternatieve reconstructie van hoe het 

fotorolletje mogelijk verprutst zou kunnen zijn minder relevant. Ook omdat het slechts een van de vele 

theorieën is over wat er met het fotorolletje is gebeurd.” 

Andere theorieën en speculaties die op de redactie – maar ook onder betrokken militairen 

en elders in de samenleving – de ronde doen bevragen veel meer dan alleen de 

(on)mogelijkheid van een menselijke fout. Wellicht is een ander rolletje ontwikkeld dan het 

rolletje van Ron Rutten? Heeft het echte rolletje het lab nooit bereikt en ligt het nog ergens 

in een kluis? Kan er gerommeld zijn met de ontwikkelvloeistoffen zodat de laborant wel in 

de fout móest gaan? Zo zijn er meerdere vragen en mogelijkheden die open staan.  

In e-mails aan collega’s uit 2015 zegt de redacteur dat hij zich destijds geschikt heeft naar de 

beslissing van de eindredacteur om te focussen op de tegenstrijdigheden in de officiële 

lezing over het mislukte rolletje. “Ik ben de discussie nog wel even aangegaan, maar [de 

eindredacteur] was heel duidelijk, dit gingen we niet uitzenden. Daarnaast is met de 

uitzending ook na al die jaren niks mis. Maar helemaal lekker heeft het me nooit gezeten.”   

Gesprekspartners van de ombudsman die dan al op de redactie werken, zeggen zich geen 

discussie tussen redacteur en eindredacteur te kunnen herinneren maar dat ook niet gek te 

vinden. “Ik was gewoon ook zelf een beginnend journalistje bij Argos. Dus [de eindredacteur] 

zal niet de noodzaak gevoeld hebben om dat met mij te delen per se.” 

 

 

                                                           
14

 Op de internetpagina waarop de VPRO ingaat op vragen naar aanleiding van het vonnis in het arbeidsconflict, 
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-
Srebrenica.html.  

https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-Srebrenica.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-Srebrenica.html
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Intermezzo 

In de jaren tussen 1998 en 2015 besteedt Argos diverse malen aandacht aan het drama-

Srebrenica en de Nederlandse betrokkenheid daarbij. Op 20 oktober 2012, als Argos 20 jaar 

bestaat, spreekt de presentator in een jubileumuitzending met enkele gasten over de 

iconische status die het fotorolletje in de loop der jaren heeft gekregen. Een van de 

redacteuren – ook in 1998 al werkzaam voor Argos maar destijds niet betrokken bij de 

uitzending van 11 december – merkt in die aflevering op:  
“Heel veel mensen denken dat wij bewezen zouden hebben dat dat rolletje bewust verprutst is, maar dat is 

helemaal niet zo. Wat wij gedaan hebben, op dat moment, een moment dat heel belangrijk was, is het 

aantonen van allerlei tegenstrijdige lezingen in de officiële verklaringen over dat rolletje.”  

Een voormalig militair vakbondsman stelt in dezelfde uitzending: 
 “Als je er nu op terugkijkt, denk ik dat het fotorolletje, of dat nu wel of niet opzettelijk mislukt is of dat het 

toch domme pech was, dat deed er eigenlijk niet zo toe. Het stond ervoor dat in Nederland de top van de 

krijgsmacht, de landmacht met name, een andere werkelijkheid voor ogen had met de gebeurtenissen daar.”  

Daarna gaat hij nader in op de mogelijkheid dat er in 1995 een doofpotcultuur was bij 

Defensie. 

Enkele redactieleden vertellen nu dat de redacteur die in 1998 de reconstructies maakte – 

inmiddels werkzaam bij Argos – het tussen 1998 en 2015 zo nu en dan over de uitzending 

van 11 december 1998 heeft. Hij houdt het gevoel dat er een wezenlijk onderdeel van zijn 

onderzoek naar het fotorolletje niet naar buiten is gebracht, namelijk dat een menselijke 

fout als oorzaak voor het mislukken aannemelijk kon zijn en dat dat, in zijn woorden, het 

ministerie van Defensie zou “vrijpleiten”. Hij schrijft in 2015 in een e-mail: “Als ik heel eerlijk 

ben, 17 jaar geleden had die 2e reconstructie wat mij betreft op de radio gemoeten. Ik heb 

me toen laten overrulen, ook al snap ik wel waarom [de eindredacteur] die keuze toen heeft 

gemaakt vanuit zijn perspectief. In de jaren daarna heb ik daar altijd een naar gevoel bij 

gehad, maar mezelf ‘gesust’ met het idee dat er nog allerlei andere manieren konden zijn 

waarop het gelopen was in dat lab.” 

Een collega-redacteur herinnert zich “dat ik gezegd heb: dat kan zo zijn, dat je ontdekt hebt 

dat het gewoon fout gegaan kon zijn, maar ik vind het nog steeds een goeie keuze om dat 

toen niet uit te zenden want dat was niet het onderwerp. Er zijn zoveel dingen die we nog 

niet weten over dat rolletje, ook na Van Kemenade. Het enige dat we hebben gedaan is laten 

zien dat de officiële lezing niet klopt, en alle andere dingen: dat vind ik een goede keuze om 

dat niet te laten horen.”  Een ander herinnert zich nog “steeds de frustratie, zoals [de 

redacteur] dat wel op zijn manier kon brengen: ‘Nou, als dit ooit nog naar buiten komt, dan 

wordt het een bom’.” Andere redacteuren herinneren zich uit deze jaren geen gesprekken 

over dit onderwerp. 
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Uitzending 13 juni 2015 

Wanneer het 20-jarig jubileum van de val van de enclave Srebrenica nadert, besluiten 

HUMAN en VPRO samen uit te pakken. Er zijn ideeën voor een tv-documentaire, een 

multimediale productie en voor radioafleveringen van Argos. Over de radio-uitzendingen 

wordt door de redactie vanaf eind 2014 tijdens vergaderingen gebrainstormd. En natuurlijk 

komt, volgens enkele redacteuren, “dat waarmee Argos groot is geworden” op: het mislukte 

fotorolletje en de mogelijke doofpotcultuur op het ministerie van Defensie.  

De eindredacteur van de radio-uitzending vertelt nu: “Een van de ideeën is: kunnen we niet 

twintig jaar later achterhalen hoe het zit met het fotorolletje? Dat zou toch mooi zijn, die 

mensen zijn allemaal ouder geworden en een aantal is met pensioen, misschien lukt het ons 

nu wel om de waarheid te achterhalen? Het kan ook zijn dat het gewoon mislukt is, maar 

elke uitkomst is goed: kunnen we het achterhalen, kunnen we het bewijzen?” De redacteur 

die in 1998 de laboratorium-reconstructies maakte schrijft in december 2014 in een mail: “Ik 

vind eigenlijk dat we 20 jaar na dato alsnog een keer er achteraan moeten. Ik wil die 

laboranten spreken, en die MID-er. En eens kijken hoe ver we komen. Zou een heel 

spannende uitzending kunnen worden. En anders een andere tijden ;-).”15 Eén redacteur 

vraagt zich af of er überhaupt een uitzending moet komen als er geen harde nieuwe 

informatie opduikt, anderen vinden een mooie terugblik zonder nieuws ook goed.  

Tijdens een brainstorm begin 2015 brengt de maker van de 1998-reconstructies ter sprake 

dat dit dan ook het moment zou moeten zijn om nu Scenario-2 van toen uit te zenden: hoe 

het rolletje wél door een menselijke fout mislukt kan zijn. Een deel van de redactie, vooral 

collega’s die er in 1998 niet bij waren en van deze tweede reconstructie weinig of niets 

weten, vindt het een goed plan, herinnert zich een van hen. “Ik kende die hele 

voorgeschiedenis niet maar ik dacht wel: o, dat is nieuws, dat moeten we erin doen.” Een 

ander: “Dat is een nieuwe invalshoek en ik vond het machtig interessant. En ik dacht: oh, zo 

kan het ook. Ik dacht ook: dat is nieuws voor Argos.” 

Nog een ander zegt: “Ik vond: als we twintig jaar later terugkijken hebben we twee opties: ‘t 

mooiste is als we voor eens en altijd kunnen ophelderen wat er met het rolletje gebeurd is. 

Maar dan moet er ook geen twijfel meer zijn. Daar moeten we dan onomstotelijk bewijs voor 

hebben. Hebben we dat bewijs niet, dan moeten we geen nieuwe theorieën lanceren maar 

gewoon met hoofdrolspelers van toen, van beide kampen, terugkijken op wat er toen 

gebeurd is en hoe ze nu terugkijken. Dat vond ik wat we journalistiek gezien moeten doen. 

Heel duidelijk, zowel met mensen die denken dat ‘t rolletje bewust verprutst is als met 

mensen die denken:  nee, het was een menselijke fout. Over en weer moeten we die 

confronteren met elkaars argumenten.” 

                                                           
15

 Andere Tijden is een programma “over (bijna) vergeten gebeurtenissen uit de recente geschiedenis”  dat 
door NTR en VPRO geproduceerd wordt, https://www.anderetijden.nl/.  

https://www.anderetijden.nl/
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Een besluit wat wel en niet in radiodocumentaires zal komen wordt op dat moment niet 

genomen, er wordt ook niets uitgesloten. In notulen van een redactievergadering uit 

februari 2015 worden twee radioprojecten genoemd, waarmee de redacteur die de 1998-

reconstructies maakte zich zal gaan bezighouden:  
“ het maken van een uitzending op 27 juni: Wat heeft Argos uitgezocht over voorkennis? en research voor een 

uitz. Op 20 juni: de waarheid over het fotorolletje”.
16

 

De redactie gaat voorjaar 2015 aan het werk voor de radio-uitzendingen. Eén redacteur gaat 

op zoek naar de hoofdrolspelers van 1995 om hen tot terugkijken te bewegen. Een van de 

stagiairs beluistert archiefmateriaal en verzamelt wat mogelijk in een terugblik kan passen. 

De redacteur van de 1998-reconstructies gaat niet de radio-uitzendingen maken maar een 

multimedia-productie; hij werkt dus niet aan de radioresearch.  

Begin mei blijkt dat enkele betrokkenen uit 1995 wel willen praten en met extra informatie 

komen, dan wordt concreter nagedacht hoe de uitzending17 te vullen. In de wekelijkse 

redactievergaderingen komt deze radio-uitzending dan niet meer uitgebreid aan de orde, 

overleg vindt vooral plaats in het kleine comité van kenners van het dossier: de 

eindredacteur, de redacteur die de gesprekken met de hoofdrolspelers doet en de 

uitzending zal gaan maken, de multimedia-redacteur die de 1998-reconstructies maakte, en 

een redacteur die eerder aan vrijwel alle Argos-uitzendingen over Srebrenica heeft 

meegewerkt maar nu aan de tv-documentaire werkt.  

Gaande de voorbereidingen wordt steeds duidelijker dat er verschil van inzicht is tussen de 

vier: de eindredacteur en tv-maker zijn enthousiast over wat de radiomaker uit de 

terugblikkende hoofdrolspelers haalt en zien daar nieuws in: wat er ook met het rolletje is 

gebeurd, destijds heeft er nooit goed onderzoek kunnen of – naar nu door hoofdrolspelers 

gezegd wordt – mógen plaatsvinden. De radiomaker geeft nogmaals aan te twijfelen of de 

nieuwe informatie sterk genoeg is om opnieuw een uitzending over het fotorolletje te 

rechtvaardigen. De multimedia-maker blijft aandringen op het opnemen van zijn beide 1998-

scenario’s voor het mislukken van het rolletje; niet uitzenden dat een menselijke fout 

gemaakt kán zijn bij het ontwikkelen zou volgens hem het achterhouden van “ontlastend 

materiaal” voor het ministerie van Defensie zijn. 

Vanaf begin mei voeren de vier de discussie ook op schrift, het opschrijven van de 

standpunten voor en tegen het opnemen van de beide scenario’s kan helderheid scheppen, 

vindt men. Om ”in de rust van het papier”, “grondig beargumenteerd gewaarschuwd” te zijn 

(schrijft de multimedia-redacteur), dan wel om “zo scherp en professioneel mogelijk alle 

argumenten af te wegen en vervolgens een verstandig besluit te nemen” (schrijft de tv-

maker).  

                                                           
16

 De notulen zijn opgenomen in het kantongerecht-dossier, de passage is letterlijk overgenomen, inclusief 
spellingwijze. 
17

 Inmiddels is er sprake van één Argos-aflevering, die op 13 juni zal worden uitgezonden. 
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Een en ander culmineert op 26 en 27 mei in een serie mails. De multimediaredacteur schrijft: 

“[J]ullie staan gewoon heel anders in de invalshoek van de uitzending, maar ook in de weging 

van wat we ontdekt hebben. Dat komt voortdurend in de gesprekken en de mails terug, maar 

volgens mij doen jullie je best en ik ook. En hoe dit ook loopt, we komen vanzelf op een punt 

dat de eindredactie de knoop doorhakt, met of zonder mijn goedvinden. Dus dat vooraf.”  

Op 28 mei vindt een gesprek plaats tussen de vier betrokkenen waarin nogmaals alle 

standpunten en informatie worden gewisseld. Daar rolt een afspraak uit: áls er in de 

uitzending wordt ingegaan op de details van het ontwikkelen van het rolletje in het fotolab 

zullen beide scenario’s uit 1998 (opzet of menselijke fout) vermeld worden. Of de 

reconstructies opgenomen gaan worden ligt nog open, er is nog geen draaiboek. Toch 

schrijft de multimediaredacteur daarop in een mail van 29 mei “dan voelt het niet goed om 

nog een keer meewerken18 aan een programma waarin die 2e theorie misschien wel wordt 

benoemd maar waarvan wel duidelijk is dat jullie in gewicht en uitwerking er heel anders 

tegenaan kijken. Ik respecteer dat jullie er heel anders tegenaan kijken, maar ik wil er geen 

verantwoordelijkheid voor dragen.” 

De radioredacteur legt, vanwege alle onhelderheid en oplopende spanningen, op 1 juni in 

een mail expliciet de verantwoordelijkheid voor het finale besluit op het bord van de 

eindredacteur, “omdat ik niet van mening ben dat nu alles opgelost is [..] en de bal nu 

blijkbaar bij mij ligt. Nogmaals dat vind ik niet mijn taak.” De eindredacteur herinnert zich: 

“En dat heeft er toen toe geleid dat ik als eindredacteur heb gezegd – want [de redacteur] 

kreeg het een beetje benauwd tussen de olifanten, zal ik maar zeggen, die [de redacteur] 

dreigden te vertrappen – ik neem het wel van jou over. Dan ga ik de uitzending maken. Want 

ik zie het wel zitten.” Hij besluit tijdens het maken van het draaiboek, op de avond van 11 

juni, geen geluidsfragmenten van de reconstructies uit 1998 op te nemen (“Alles is eruit. 

Geen tijd.”, schrijft hij in de nacht in een mail). Wel komt in een quote van de baas van de 

toenmalige laborant de optie ‘menselijke fout’ voorbij. ‘Opzettelijk verprutst’ en ‘nooit goed 

onderzocht’ worden ook in quotes vervat.  

De multimediaredacteur, die die avond nog even zijn hoofd om de hoek van de editset 

steekt, hoort bijna in een terzijde dat de reconstructies niet opgenomen worden (de 

eindredacteur zoekt diezelfde avond nog een keer contact met hem om uit te leggen dat 

beide reconstructies sneuvelen, niet alleen reconstructie-2 zoals de multimediaredacteur 

mogelijk bij misverstand begrepen heeft) en toont zich onthutst. Hij schrijft op 12 juni per 

mail aan de eindredactie (“Jullie kiezen er in mijn ogen voor om een ontlastende theorie en 

een belangrijk expert grotendeels te negeren. Dat jullie een vertelvorm kiezen die dit 

rechtvaardigt voldoet voor mij niet als we zoveel meer weten.”) en de redactie (“Ik vind dat 

we ook ontlastende verklaringen die we zelf ontdekken moeten behandelen. [..] Nu alles dat 

we weten over de 2e theorie de uitzending niet haalt kan ik niet anders dan vaststellen dat de 

                                                           
18

 Verschrijving door de schrijver van de e-mail. 
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eindredactie anders  heeft beslist, en daar leg ik me bij neer.”) en distantieert zich van de 

uitzending. 

Op 13 juni 201519 zendt Argos de terugblik-uitzending uit. Het belangrijkste nieuws uit de 

uitzending komt in een persbericht20 met een quote als titel: ‘Het fotorolletje ligt nog ergens 

in een archief’. De leider van het marechaussee-team uit 1995 zegt in de uitzending dat hij 

twijfelt aan zijn eigen onderzoek van destijds, hij heeft nooit goed kunnen onderzoeken wat 

er met het fotorolletje van Srebrenica is gebeurd. Geluidsfragmenten van of verwijzingen 

naar de reconstructies uit 1998 zitten niet in de uitzending. De chef van de toenmalige 

fotolaborant verklaart datgene wat er in het lab gebeurde waardoor er een rigoureus 

verprutst fotorolletje overbleef als volgt:  
“Door verwisseling. Waar precies dat is gebeurd weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest op dat moment. Maar 

dat het verwisseld is, dat is voor mij 100%, 200% zeker.”  

De verwisseling van ontwikkelvloeistoffen is, zegt de voice-over, te wijten aan een “fatale 

fout”: de laborant heeft de flessen in verkeerde volgorde gepakt.  

De uitzending eindigt met een voice-over: 
“Of de waarheid over het fotorolletje ooit bekend wordt weten we niet. Of misschien weten we de waarheid 

wel en is het domme pech. Feit is dat sommige zaken nooit goed zijn uitgezocht.” 

Dan volgen twee quotes uit  de Argos-jubileumuitzending van 2012: van de militaire 

vakbondsman die de toenmalige doofpot-cultuur benadrukt en van de voormalig minister 

van Defensie die opzettelijk verprutsen sterk betwijfelt. Tot slot legt de voormalig chef van 

de inlichtingendienst nog eens uit dat je niets van de context snapt als je meent dat een 

landmacht-man ongezien een marine-lab in kan komen om flessen ontwikkelvloeistof te 

verwisselen. Maar, zegt hij,  
“Als ik van een complot zou weten, en als ik om te zeggen 20 jaar voor de gek zou zijn gehouden door defensie, 

dan zou ik toch wel heel erg boos zijn, heel heel erg boos.” 

 

Epiloog 

Tien dagen na de uitzending wordt deze geëvalueerd door de redactie, zonder dat de 

multimediaredacteur aanwezig is. Betrokkenen zeggen dat dat geen opzet is: hij is nog met 

volle kracht de multimediaproductie aan het afronden. In de notulen van die vergadering 

staat:  
“ Fotorolletje, mooie uitzending, goed dat we het nog een keer doen, interviews goed gedaan door 

[radioredacteur], telefoontje iets te ver uitgelegd. Wisseling van de flessen zat er in, daar hadden we gewoon 

ons eigen onderzoek in kunnen leggen, juist om te onderbouwen dat we alle opties hebben bekeken. Vd 

Boetzelaer had best meer vuur aan de schenen gelegd kunnen krijgen, mooi gemaakt, goed gemonteerd.” 

De eindredacteur legt in gesprekken met redactieleden na deze vergadering nog eens uit dat 

er geen tijd was voor (geluidsfragmenten van) de reconstructies. Bij een deel van de redactie 

blijft verbazing (”Ik bleef maar terug komen met de vraag: waarom dan niet? Ik vind het een 

                                                           
19

 https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2015/Het-fotorolletje-revisited.html  
20

 https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2015/-Het-fotorolletje-ligt-nog-ergens-in-een-archief-.html  

https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2015/Het-fotorolletje-revisited.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2015/-Het-fotorolletje-ligt-nog-ergens-in-een-archief-.html
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interessant verhaal.”) of een kater (“Er leek er een soort compromis te zijn gesloten […] over 

een vorm waarin er toch aandacht  zou worden besteed aan dat onderdeel. Waar [de 

redacteur] ook min of meer vrede mee zou hebben als dat er in zou komen en waarmee ook 

het hele conflict hopelijk weg was. En dat is niet gebeurd, en dat vond ik stom.”). De 

multimediaredacteur gaat, zo schrijft hij in een mail, in de zomer  “diep en rustig nadenken 

over wat ik van deze hele gang van zaken moet vinden”. Hij komt na de zomer nog twee 

maanden terug op de redactievloer, maar meldt zich in november ziek. Waarna zich een 

arbeidsconflict ontrolt dat in 2018 tot een uitspraak van de kantonrechter leidt. 
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§ 3  Analyse 

 

Is er bij de Argosuitzendingen rond het fotorolletje van Srebrenica (specifiek de uitzendingen 

van 11 december 1998 en 13 juni 2015) in werkwijze en afwegingen en in de uiteindelijke 

publicaties sprake van journalistiek correct handelen door de redactie? Ofwel in dit 

onderzoek: waren er vanuit de redactie belemmeringen in/bij het vergaren van materiaal; is 

een afgewogen en te onderbouwen inhoudelijke keuze gemaakt; is voor het beantwoorden 

van in onderzoek en uitzendingen opgeworpen journalistieke vragen wezenlijke informatie 

weggelaten; waren de publicaties schadelijk eenzijdig of onjuist? 

 

Uitzending 11 december 1998 

Bij de analyse van het tot stand komen en inhoud van de uitzending van 11 december 1998 

had de ombudsman niet de beschikking over primaire documenten, anders dan de 

uitzending zelf. Een van de makers – die ook eindredacteur was – is overleden. Een ander wil 

niet aan dit onderzoek bijdragen, maar geeft in e-mails uit 2015 een terugblik op deze 

uitzending. Enkele huidige redactieleden hebben herinneringen maar veelal uit de tweede 

hand. Argos geeft in 2018 op de website21 een lezing van de besluitvorming die de 

ombudsman niet (meer) bij enkele direct betrokkenen kan checken. De ombudsman voelt 

zich – meer dan bij de uitzending van 2015 – bij de analyse van de werkwijze enigszins 

gehandicapt door het ontbreken van gezichtspunten, aanvullende primaire documenten en 

‘eerstehands’-herinneringen. De uiteindelijke uitzending moet voor zich spreken.  

De voice-over tekst aan het begin van een uitzending is de gebruikelijke plek waar makers de 

focus van een programma duidelijk maken, om luisteraars of kijkers op het goede been te 

zetten. Beluisteren/lezen22 we die, dan komen we zo dichtbij als nog haalbaar, en in de 

oorspronkelijke bewoordingen bij de bedoeling van de uitzending.  
“Argos komt vandaag met nieuwe munitie voor de werkgroep uit de Tweede Kamer om toch een verdergaand 

parlementair onderzoek voor te stellen. We lopen nauwgezet na hoe in 1995 het mislukken van het rolletje is 

onderzocht en komen tot verrassende, nieuwe bevindingen.  [..] Opnieuw in Argos: het mislukken van het 

fotorolletje uit Srebrenica. Waarom is er nooit een goede reconstructie gemaakt? Waarom moest het 

onderzoek beperkt blijven? En waarom heeft het Openbaar Ministerie de hernieuwde publiciteit niet 

aangegrepen om de zaak alsnog goed te onderzoeken?” 

Deze inleiding bestaat uit een teasende inhoudsaankondiging (de redactie zal nauwgezet 

nalopen “hoe in 1995 het mislukken van het rolletje is onderzocht”23) en een aantal vragen 

                                                           
21

 https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-
Srebrenica.html. 
22

 Een transcript van de uitzending is te vinden via https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-
antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-Srebrenica.html. 
23

 Onderstreping door de ombudsman. 

https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-Srebrenica.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-Srebrenica.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-Srebrenica.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2017/Vragen-en-antwoorden-over-het-mislukte-fotorolletje-van-Srebrenica.html
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die ook na de uitzending nog open blijven omdat verantwoordelijken op dat moment geen 

of maar gedeeltelijk antwoord geven. 

De Argos-redactie  heeft voor deze uitzending van alle kanten materiaal vergaard over het 

onderzoek naar het mislukken van het fotorolletje, daarvoor waren vanuit de redactie geen 

belemmeringen. Zelf in een laboratoriumsituatie reconstrueren wat er over de werkwijze die 

leidde tot het mislukken in verhoren is verklaard leverde op dat de officiële lezing van het 

mislukken van het fotorolletje niet kon kloppen: dan zou het rolletje niet zo grondig mislukt 

zijn als het was. Het leverde daarnaast een theorie op over het mislukken zélf: dat je (met 

een, zo bleek tijdens het onderzoek, op zich niet al te lastig te maken verwisseling van 

flessen met ontwikkelvloeistof) mogelijk wél kon komen tot de in de officiële lezing 

beschreven schade aan het fotorolletje. Deze theorie redeneerde als het ware van achter 

naar voor: wilde je tot de schade-X (plus enkele vermelde verschijnselen tijdens het 

ontwikkelproces) zoals beschreven in de officiële lezing komen, dan moest je fout-Y maken. 

En die fout-Y was, zo concludeerden de onderzoekende redacteur en de professionele 

fotograaf, een andere dan in de verhoren beschreven maar op zich niet moeilijk te maken. 

Als de eindredacteur in deze uitzending inderdaad – volgens de inleidende voice-over en de 

herinnering van (zijdelings) betrokkenen – ‘slechts’ wilde laten zien hoe het mislukken van 

het rolletje in 1995 is onderzocht en dat de officiële lezing van de overheid over het 

mislukken in die onderzoeken niet klopte, dan hoefde hij daartoe niet per se informatie op 

te nemen die zou uitleggen hoe het rolletje wél mislukt zou kunnen zijn. Je zou kunnen 

stellen dat deze extra informatie de uitzending verdiept zou hebben. Maar je zou ook 

kunnen stellen dat de extra informatie de uitzending te veel verbreed zou hebben, wat zou 

afleiden van het centrale punt: de niet-kloppende officiële lezing.  

Er kan hier sprake zijn geweest van voorzichtigheid: we weten niet wat er gebeurd is, we 

weten alleen dat wat er in de officiële stukken staat niet kan hebben geleid tot een op deze 

manier verprutst fotorolletje. Als we niet méér weten dan dat, gaan we dan één mogelijk 

scenario geven voor wat er wel kan zijn gebeurd? Moeten we dan niet ook (de) andere 

theorieën die over het rolletje de ronde doen opnemen? Of zeggen we: wat er staat klopt in 

elk geval niet, en dat alleen al zou op zijn minst een grondig(er) onderzoek rechtvaardigen. 

Er is helaas niet (meer) te controleren of dit de verklaring voor de gemaakte keuze was. 

Omdat de afweging is gemaakt in het hoofd van de toenmalige, inmiddels overleden 

eindredacteur24. De redacteur schrijft in een mail in 2015 alleen dat de eindredacteur “nogal 

afgemeten” reageerde en hem meedeelde Scenario-2 niet te zullen uitzenden met de 

woorden “dat zoekt het OM zelf maar uit”. 

 Specifiek deze verhaallijn niet meenemen mag en kan als een gemiste kans of 

beperkte invalshoek voor de uitzending gezien worden. Maar is het in deze 

uitzending niet meenemen van een mogelijke verklaring voor de menselijke fout (een 
                                                           
24

 Zie voor een opmerking over de omstandigheid dat de eindredacteur in deze ook (een van) de voornaamste 
programmamakers was de conclusies in dit rapport. 
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verklaring, want of de tweede reconstructie dé verklaring is weten we niet…) nalatig? 

Had het wél opnemen van de reconstructie van de menselijke fout tot een 

fundamenteel andere uitkomst van de uitzending geleid? Nee, dat de officiële lezing 

niet klopte was ook dan een feit gebleven. Zouden de vragen uit de inleiding dan wel 

(of anders) beantwoord zijn? Nee, want het zou ook dan bij speculeren of 

interpreteren gebleven zijn. Zou het in de uitzending geschetste beeld informatiever 

zijn geweest? Ja, want er zou een extra aspect zijn toegevoegd. Is daarmee, zoals de 

redacteur in 2015 stelde, voor het ministerie van Defensie “ontlastende informatie” 

weggelaten? Ook mét het opnemen van Scenario-2 zouden de officiële verklaringen 

tegenstrijdig en daarmee het opereren van het ministerie rommelig gebleven zijn.  

Argos heeft in 1998 niet beweerd dat het rolletje met opzet is verprutst. Anderzijds 

heeft Argos toen niet laten horen dat een menselijke fout wel degelijk mogelijk was. 

Had dat laatste gemoeten? Wel als het weglaten ervan tot een bewijsbaar onjuist of 

schadelijk onvolledig beeld zou hebben geleid. Onjuist was het gezien de gekozen 

invalshoek van het programma niet, vollediger had zeker gekund, maar fundamenteel 

anders (namelijk: tegenstrijdig en rommelig) zou het beeld dat na de uitzending 

beklijfde niet geworden zijn. 

Lag aan het niet-opnemen van Scenario-2 onwil ten grondslag om Defensie te 

ontlasten, mogelijk voorkomend uit de aan Argos wel toegeschreven journalistieke 

taakopvatting ‘We zijn er niet om de machthebbers vrij te pleiten’? Dat is een 

invulling achteraf die in het onderzochte materiaal geen onderbouwing vindt.  

 

Uitzending 13 juni 2015 

Bij de analyse van werkwijze, besluitvorming en inhoud van deze productie kon de 

ombudsman zich baseren op een serie gesprekken met (in meer- of mindere mate) 

betrokkenen, en als primaire documenten op notulen en een mailwisseling tussen nauw 

betrokkenen uit mei/juni 2015.  

In de herinnering van alle gesprekspartners komt de radio-uitzending niet tot stand zoals een 

doorsnee-Argos-aflevering en dat beeld wordt onderbouwd door de mailwisseling. Waar 

Argosredactie en -werkwijze volgens gesprekspartners gekend zijn om de grote autonomie 

van programmamakers, met bijbehorende besluitvorming en verantwoordelijkheid (wie 

maakt bepaalt de inhoud en heeft de verantwoordelijkheid voor het draaiboek, de 

eindredacteur overziet de uiteindelijke productie), mengen hier ook enkele redactieleden 

die deze uitzending níet maken zich veelvuldig en dominant in de afwegingen. Die ruimte 

wordt gegeven en genomen doordat de dossierkennis van deze redactieleden (die door 

andere verplichtingen niet aan de radio-uitzending kunnen meewerken) van toegevoegde 

waarde is of geacht wordt te zijn. Dit is op zich niet slecht.  
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Maar zorgt hier ook voor onduidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is, wie 

uiteindelijk besluiten neemt en die toetst, en wiens oordeel bij welke besluiten zwaar zal 

wegen. En dat is niet goed. Er blijft heel lang ruimte voor betrokkenheid en bemoeienis, 

maar ook voor claims over wat uitgezonden zou moeten worden en over zeggenschap. Het 

leidt uiteindelijk tot een serie anomalieën die de gebruikelijke professionele werkwijze 

negatief beïnvloeden: een programmamaker die bijna aan het eind van het maakproces 

verantwoordelijkheden teruggeeft; een eindredacteur die noodgedwongen 

programmamaker wordt, waarmee een onafhankelijke laatste check ontbreekt; een 

redacteur die tot op het laatst invloed probeert te hebben op een uitzending die hij niet 

maakt en waarover hij meerdere malen schrijft zich te distantiëren; een eindredactioneel 

besluit dat in woord geaccepteerd maar in daad (en tot lang na uitzending) betwist wordt.  

Gesprekspartners zeggen verder dat het op de Argosredactie gebruikelijk is in vergaderingen 

te sparren en discussiëren over onderzoeken en uitzendingen, waarbij men elkaars 

klankbord of advocaat van de duivel kan zijn. Dit kan een finaal (eindredactioneel) oordeel 

over de kwaliteit van onderzoeksmateriaal, de invalshoek en de uiteindelijke productie niet 

vervangen, maar het kan een aanvullende of juist frisse blik zijn. Overleg over déze radio-

uitzending vindt vrijwel alleen en (très) petit comité plaats. Enkele direct betrokkenen vinden 

dat heel logisch (om collega’s “niet onnodig” lastig te vallen), andere redactieleden vinden 

het inderdaad prettig (“Het was al vrij snel duidelijk dat het voor wat spanning zorgde. Dus 

[een redacteur] zei: ja, ik wil het er eigenlijk gewoon niet over hebben.”), maar ook zeker 

ongebruikelijk (“Toen werd dat los van de redactie besproken, en dat vond ik al raar want 

voor mij was dat nog nooit zo gebeurd”).   

De redacteur die de lab-reconstructies in de uitzending vindt horen wil de inhoudelijke 

discussie in eerste aanleg ook in kleine kring houden (hij schijft25 bijvoorbeeld, als hij zijn 

argumenten in een mail giet, “Ik stel voor dat dit document gewoon tussen ons vieren blijft 

en niet verspreid wordt”), maar vraagt later (en tot ver na uitzending nog) toch om een 

oordeel van de gehele redactie over de gemaakte journalistieke afwegingen. Wat zijn 

oogmerk ook geweest mag zijn om de discussie (zeker na uitzending) alsnog naar de gehele 

redactie te tillen, of wat de belemmeringen om dat te doen misschien ook waren26, uitkomst 

is dat de rol van klankbord of advocaat van de duivel die de redactie bij Argos kan hebben 

hier heeft ontbroken. 

Het inhoudelijke geschil wordt door met name de multimedia-redacteur heel scherp 

geframed.  Het eventueel niet-opnemen van Scenario-2 krijgt met de loop der tijd 

kwalificaties die oplopen van “jammer” naar het “achterhouden” van de informatie dat het 

fotorolletje heel goed door een menselijke fout verprutst kan zijn, waarmee de notie van 

                                                           
25

 In een e-mail van 17 mei 2015 die in het kantongerecht-dossier zit. 
26

 Sommige gesprekspartners memoreren onderlinge verstandhoudingen als factor, andere voelden zich niet in 
de positie of (ook uit eigen keuze) niet voldoende geïnformeerd. 
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verwijtbaarheid binnensluipt. Terwijl het besluit wat en hoe27 op te nemen nog niet 

genomen is, waarschuwt hij voor de reputatie van het programma “als blijkt dat een jonge 

programmamaker 15 jaar geleden al had uitgezocht dat een menselijke fout meer dan 

aannemelijk was”. Twee andere betrokkenen beargumenteren steeds dat het nieuws zit in 

de uitspraken van één van de toenmalige hoofdrolspelers dat hij de zaak niet goed heeft 

kunnen of mogen onderzoeken. En dat daar dus de focus moet liggen. Eventueel niet 

meenemen van Scenario-2 betreft dan “niet het verzwijgen van de waarheid”, je neemt “een 

mogelijke alternatieve theorie” niet mee.28 De multimedia-redacteur brengt vervolgens zijn 

“journalistieke normen en waarden” in het geding, wat door een andere betrokkene dan 

weer wordt opgevat als “een tikkeltje aanmatigend”, alsof de collega’s die niet zouden laten 

spreken. 

Dat de vier meest betrokken redacteuren heel lang blijven proberen om er op argumenten 

uit te komen wijst op aller journalistieke houding, grote betrokkenheid bij het programma en 

bij dit specifieke dossier. Toch sluipt gaandeweg, mét grote woorden in de mails als “niet 

selectief shoppen” en “je doet niet aan halve waarheidsvinding”, onbegrip en persoonlijke 

animositeit in de discussie. En op het moment dat de inhoudelijke knopen worden 

doorgehakt is er geen (niet-betrokken) eindbaas meer voorhanden om met afstand de 

gemaakte afweging te toetsen en aan betrokkenen toe te lichten. 

Qua professionaliteit van het afwegingsproces: er zal zelden zo uitgebreid in woord en 

geschrift geargumenteerd zijn over de journalistieke keuzes, zij het in beperkte kring. Lang 

blijft dat zeer collegiaal en professioneel, dat zeggen de betrokkenen ook steeds tegen 

elkaar. De argumentatie over het al dan niet in de uitzending opnemen van beide 

reconstructie-scenario’s wordt meermalen en in extenso gewisseld. Maar het vizier gaat bij 

beide partijen op een goed moment dicht. Een redacteur zegt nu: “Is er genoeg over 

gepraat? Ja! Hebben we genoeg naar elkaar geluisterd? Ja, op zich wel, maar ieder hield 

gewoon ook zijn poot stijf.”  

Uiteindelijk draait het dispuut om de opvatting waar het programma over gaat (of volgens 

sommigen: moet gaan). Gaat het over de waarheid rond het mislukken van het rolletje, zoals 

                                                           
27

 Hoe dat scenario van de menselijke fout aan bod moet komen om recht te doen aan de door de 
multimediaredacteur gevoelde urgentie om (zelfs de schijn van) eenzijdigheid te voorkomen varieert nogal in 
zijn mails: van fragmenten uit 1998 opnemen via benoemen als theorie of alleen vermelden, daarna vermelden 
dat het door Argos zelf getest is tot het interviewen van de fotograaf uit 1998. Dat lijkt ruimte te bieden voor 
overeenstemming, áls er maar iets over gezegd wordt. Maar uiteindelijk wordt de vorm die de eindredacteur 
kiest (opnemen in een quote van een hoofdrolspeler dat van een menselijke fout sprake kan zijn geweest en 
eindigen op een quote die uitlegt dat opzettelijk verprutsen hoogst onwaarschijnlijk is) door de multimedia-
redacteur als onvoldoende en dús als het achterhouden van informatie gezien. Dat ook anderen dit opnemen 
in quotes niet beschouwen als herkenbare manier om toch iets van Scenario-2 op te nemen blijkt uit 
opmerkingen van andere redactieleden die zich (kort na uitzending en/of nu nog steeds) niet anders 
herinneren dan dat Scenario-2 helemaal niet in de uitzending zat. 
28

 In deze opmerking lijkt de argumentatie uit 1998 door te klinken. Door diverse betrokkenen wordt in de 
discussie in 2015 (en in herinnering nu) ook aan het besluit uit 1998 gerefereerd: zowel ter rechtvaardiging van 
het besluit uit 2015 als met waardering voor degene die het besluit toen nam gecombineerd met frustratie dat 
deze nu niet meer bevraagd kan worden.  
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in de notulen van de redactievergadering in februari van een uitzending wordt gezegd? Of 

gaat het om een terugblik met hoofdrolspelers op wat er in 1995 is gebeurd en op waar het 

rolletje voor is gaan staan: de aanwezigheid van een doofpotcultuur bij het ministerie van 

Defensie? De TV-maker schrijft op 18 mei 2015: “Wellicht vast ter geruststelling: we gaan 

wat mij betreft niet de finale waarheid over het fotorolletje brengen (of – voorlopig – ook 

maar ontdekken).” De multimediaredacteur schrijft niet naar “de waarheid” te zoeken maar 

“alle scenario’s open” te willen bekijken. 

Uiteindelijk geeft de inleidende tekst van de uitzending de insteek van het programma als 

volgt weer, na drie oude inleidende quotes: 
“Ik denk dat de rol van de MIVD is geweest om te voorkomen dat die foto’s naar buiten zouden komen en 

daarmee ter beschikking zouden komen van de media, onder alle omstandigheden.” (quote Peter Rutten) 

Als laatste hoorde u Peter Rutten, in 1995 kapitein bij de koninklijke marechaussee en als zodanig belast met 

het onderzoek naar het mislukken van het beruchte fotorolletje uit Srebrenica. Een Dutchbatter maakte daar 

foto’s van oorlogsmisdaden door de Serviërs. Een belangrijk rolletje. Veilig gesteld door de inlichtingendienst 

en volgens de officiële lezing verprutst in het laboratorium van de marine. Wij spreken 20 jaar later opnieuw 

met alle hoofdrolspelers in dit verhaal. De militair die de foto’s maakte. De laboranten in het fotolab, de chef 

van de inlichtingendienst, en dus ook met de recherche-chef bij de marechaussee die de zaak destijds 

onderzocht.  

[Volgen enkele quotes die de onderzoekssfeer neerzetten].   

Hoe kijken zij er op terug? Is het rolletje per ongeluk mislukt? Of is het met opzet verknoeid? Argos, over een té 

fantastisch verhaal.” 

Het finale besluit hoe het programma zal klinken – een terugblik, maar wel een waarvan de 

inleidende tekst suggereert dat die meer helderheid zal geven over waarom het rolletje is 

mislukt – wordt genomen op een laat tijdstip, en door één persoon die dan zowel 

programmamaker als zijn eigen eindredacteur is. Dat late tijdstip is herkenbaar (journalisten 

werken graag of noodzakelijkerwijs door tot op de deadline) en niet op voorhand verkeerd 

of te voorkomen. Maar het is niet altijd nodig of slim. De rust om nog eens naar een besluit 

of een tekst te kijken is er niet meer. En als programmamaker en eindredacteur ook nog 

eens dezelfde persoon zijn geworden, kan een finale, zakelijke toets op materiaal, 

afwegingen en eenduidigheid van tekst of insteek wegvallen.  

 Alles opgeteld is de manier waarop dit programma inhoudelijk en organisatorisch tot 

stand komt minder professioneel dan bij Argos gebruikelijk is. Er is geen beperking 

om materiaal voor de uitzending te vergaren en te onderzoeken. Ook is er in ruime 

mate discussie over de focus van de uitzending en hoe deze het al dan niet opnemen 

van specifiek materiaal zou bepalen. Over het finale besluit is stevig (en “fair”, schrijft 

ook de multimedia-redacteur) geargumenteerd.  

Wel is er bij de samenstelling en besluitvorming gebrek gebleken aan helderheid en 

zeker acceptatie van zeggenschap over invloed en eindverantwoordelijkheid. 

Gaandeweg zorgen emotie en irritatie voor een minder zakelijke werksfeer. Doordat 

lang het gevoel blijft dat ook bepaalde niet-makers zich met de inhoud kunnen 



20 
 

(blijven) bemoeien krijgt het uiteindelijke – laat genomen – inhoudelijke besluit van 

de eindredacteur geen unanieme legitimiteit.  

Journalistiek inhoudelijk belangrijke besluiten moeten – zo ze veelal al niet onder 

ideale omstandigheden genomen kunnen worden – op zijn minst gemarkeerd 

worden met een duidelijke uitspraak waarover geen verschil van mening kan blijven 

bestaan. Hier blijven betrokkenen een afspraak verschillend uitleggen, of ze zeggen 

zich bij een eindredactioneel besluit te zullen neerleggen maar doen dat alleen in 

naam en niet in daad. Zegt een redacteur nu: “Ik denk als je het werkbaar wilt maken 

in een kleine redactie, dat je het over heel veel niet met elkaar eens kan zijn. Maar op 

een gegeven moment is het de eindredacteur die beslist. En daar heb je je bij neer te 

leggen of niet. Als je je niet neerlegt, dan moet je weggaan. Ik ben heel erg anti-

autoritair, dus het is vreemd dat ik dit nu zeg. Maar ik denk juist in dit soort situaties, 

als het zo hoog oploopt, dan heb je het nodig dat iemand nee zegt, tot hier en niet 

verder.” 

 Op diverse momenten (vlak voor, kort na en ver na uitzending) legt de eindredacteur 

uit dat er in de uitzending geen tijd was om de reconstructies in geluidsfragmenten 

op te nemen. Dat zorgt – ook bij collega’s destijds en nu in herinnering – voor 

verwarring.  Wat is het nu: geen tijd of geen journalistieke noodzaak, zoals de 

eindredacteur een dag voor uitzending schrijft: “Het gebeuren in het laboratorium is 

een klein onderdeel van de uitzending. Niet zo belangrijk in het verhaal dat we 

vertellen. […] de uitzending gaat, behalve over wat er op de foto’s staat, waarom dat 

rolletje belangrijk is, vooral over twee nieuwe zaken: de uitspraken van Arie Bleumink 

en Peter Rutten. En die hebben allebei geen verbinding met wat er in het fotolab is 

misgegaan.”  

Een redacteur zegt nu: “Als je weet dat het zo belangrijk is voor een van je mensen, 

waarom doe je dan niet een zinnetje erin?” en doelt dan wel op iets meer dan de 

quote die nu over een mogelijke menselijke fout werd opgenomen. Een ander stelt: 

"Nou, dat vind ik niet, want je moet zo'n keuze maken vanuit journalistieke 

overwegingen, niet omdat iemand daar zo boos over is. Maar goed, dat was wel de 

teneur op de redactie op dat moment, van: nou, als je weet dat het zo gevoelig ligt, 

had het er dan wel in gedaan. Maar toen dacht ik: ja, dat is helemaal niet het punt. 

Inhoudelijk gezien zit het er in, alleen niet zoals [de redacteur] het wilde.” 

Volgens de journalistieke standaarden is ‘geen tijd’ geen argument: als iets prioriteit 

heeft, dan máák je maar tijd. ‘Voor de lieve vrede’ is ook niet steekhoudend. Dat iets 

journalistiek “niet zo belangrijk” is,  is een claim die je mag maken maar moet 

onderbouwen, binnen het kader van de specifieke uitzending en de daarvoor 

gekozen invalshoek. Gezien de hoeveelheid mails en gesprekken waarin de 

standpunten zijn gewisseld is hier wel degelijk een flinke poging gedaan, maar men is 

het niet eens geworden.  
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Zo lang er in een uiteindelijke uitzending geen onjuiste of schadelijk onvolledige 

informatie wordt verstrekt, mag een scherpe keuze uit beschikbaar materiaal worden 

gemaakt. Opnieuw, net als in 1998, kan gesteld worden dat de uitzending vollediger 

geweest was met een ruimer vermelding van de mogelijkheid dat het rolletje door 

een menselijke fout was mislukt. Maar de focus van de uitzending – de claim dat er in 

1995, omdat het niet kon of mocht, zaken niet zijn onderzocht waar dat wel had 

gemoeten – is hier niet van afhankelijk.  

 Tot slot heeft het de ombudsman verbaasd dat geen van de betrokkenen de 

mogelijkheid heeft benut om de journalistiek-inhoudelijke kwestie vóór uitzending 

een stap hoger in de organisatie aan te kaarten. Ofwel betrokkenen waren niet  

overtuigd dat dat iets zou opleveren, dan wel ze durfden het (om welke reden dan 

ook) niet aan, dan wel het was ze niet duidelijk dat die mogelijkheid er was. Zoals een 

betrokkene zei: “Ik vind in de eerste plaats dat de hoge mate van zelfstandigheid 

moet blijven maar er moet een, ik zou bijna zeggen, zowel een conflictgevoeligheid 

als een proceduregevoeligheid bij de eindredacteuren zijn.[..] En dat ze daarbij dan 

toch wel sneller de hoofdredactie moeten inschakelen. Waarbij in overleg altijd de 

conclusie [van de hoofdredacteur] kan zijn: eindredacteur, ga door om dit op te lossen 

maar keep me posted.”   

Hoofd-, eind-, en ‘gewone’ redacteuren moeten weten hoe besluitvorming loopt, 

waar (eind)verantwoordelijkheden liggen en deze accepteren. Daarnaast moet helder 

zijn bij wie ze op welk moment en met welke dilemma’s terecht kunnen.  

 

Waren er vanuit de redactie belemmeringen in/bij het vergaren van materiaal; is een 

afgewogen en te onderbouwen inhoudelijke keuze gemaakt; is voor het beantwoorden van 

in onderzoek en uitzendingen opgeworpen journalistieke vragen wezenlijke informatie 

weggelaten; waren de publicaties schadelijk eenzijdig of onjuist? Kan nu tot slot een 

eenvoudig ja/nee antwoord gegeven worden op de aan deze analyse ten grondslag liggende 

vragen?  Grotendeels wel, deels niet. Zie daarvoor de conclusies.  
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§4. Conclusie 

 

Er zijn bij het onderzoek ten behoeve van beide uitzendingen geen belemmeringen op de 

redactie geweest om de materie van alle kanten te bekijken. Als er sprake zou zijn van 

journalistiek niet-correct handelen, dan zou dat gezeten hebben in de selectie uit en 

uiteindelijke weergave van het verzamelde materiaal: wat van de verzamelde kennis wél en 

wat niet op te nemen in de uitzendingen, met welke redenen en met welk inhoudelijk 

gevolg. 

Er zijn – voor beide specifiek onderzochte uitzendingen – inhoudelijke afwegingen en keuzes 

gemaakt die anders hadden gekund. Maar daaruit vloeit niet automatisch opzettelijke (en 

daarmee mogelijk kwalijke) eenzijdigheid, bevooroordeeldheid of ‘schadelijk onnauwkeurig’ 

handelen (zoals de Code van Bordeaux het noemt) voort.  

 De uitzending van 11 december 1998 was gezien de insteek niet onzorgvuldig eenzijdig: 

het wel opnemen van Scenario-2 (hoe er bij een bepaalde volgorde van handelen sprake zou 

kunnen zijn geweest van een menselijke fout bij het mislukken van het fotorolletje) zou niet 

hebben geleid tot een geheel andere uitkomst over of kijk op het onderwerp van de 

uitzending: het blootleggen van tegenstrijdigheden in de officiële lezing.  

 In de uitzending van 2015 zijn beide mogelijkheden wat er met het rolletje kan zijn 

gebeurd (met opzet of per ongeluk verprutst) opgenomen (zij het niet met evenveel nadruk). 

De uitzending focust op de frustratie van één van de marechaussees dat hij een en ander 

nooit uitputtend heeft kunnen onderzoeken. Met het opnemen van geluidfragmenten van 

de reconstructies uit 1998 of het laten toelichten door de fotograaf uit 1998 van de twee 

scenario’s zou de uitzending niet ineens een geheel andere strekking gekregen hebben.  

 Wel waren beide uitzendingen vollediger geweest met explicietere verwijzing naar de 

mogelijkheid van een menselijke fout bij het verprutsen van het rolletje. Wie het echt wil 

kán nu in beide uitzendingen de voorkeur voor een van de mogelijkheden die uitkomen op 

het opzettelijk verprutsen lezen, ook omdat beide uitzendingen daarop eindigen. Had je als 

programmamaker willen voorkomen dat zelfs ook maar de suggestie van 

vooringenomenheid zou kunnen beklijven, dan had dat eenvoudig – zij het met misschien 

een concessie aan de strakheid van de verhaallijn – gekund. 

Dit gesteld hebbend komt er uit het voorhanden zijnde primaire materiaal (uitzendingen, e-

mails, notulen) en de gevoerde gesprekken met primair en secundair betrokkenen geen 

onderbouwing dat programmamakers van Argos met opzet, uit vooringenomenheid of onwil 

om ‘ontlastend materiaal’ op te nemen specifieke kennis uit de uitzendingen van 1998 en 

2015 hebben geweerd. De journalistieke werkwijze rond onderzoek naar en publicaties over 

het fotorolletje van Srebrenica is te billijken, zij het niet altijd even professioneel geweest. 

Aan de journalistieke vragen die aan de uitzendingen ten grondslag lagen is in redelijke – zij 

het misschien niet uitputtende – mate recht gedaan. Op gevoelens, interpretaties en 
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suggesties “dat het Argos wel goed uitkwam” om bepaald materiaal niet te gebruiken kan of 

wil de ombudsman zich niet baseren.  

Tot slot: de manier waarop een redactie is georganiseerd mag een correcte journalistieke 

werkwijze, onafhankelijke afweging of besluitvorming niet in de weg zitten. Op twee 

belangrijke momenten, zowel in 1998 als in 2015, was de maker van de uitzending dezelfde 

als de eindredacteur van het programma. Een onwenselijke situatie.  

De rol van de journalistieke eindredacteur is – al naar gelang het programma – meer of 

minder omvattend. Maar er mag geen enkele onduidelijkheid zijn over de 

(eind)verantwoordelijkheden. Bij de rol hoort zeker ook de verantwoordelijkheid voor een 

ultieme (journalistiek-ethische) toets van de werkwijze van en gemaakte afwegingen door 

een (autonome) programmamaker. Met voldoende voorkennis en journalistieke bagage 

maar ook zonder tunnelvisie of (persoonlijke) betrokkenheid bij het materiaal. Als je de rol 

van de eindredacteur zo wilt invullen dat deze het effectiefst is in het waarborgen van 

journalistieke standaarden – en dus bij het bereiken of behouden van een hoge 

journalistieke kwaliteit – dan passen de petten van maker en eindredacteur binnen één 

programmatitel niet op hetzelfde hoofd.  
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Bijlage 1 – e-mail VPRO aan ombudsman 

RE: onderzoek Argos  

Ma, 5 Feb at 8:07 AM via E-mail  

To: ombudsman@npo.nl  

 

Geachte ombudsman, beste Margo, 

De hoofdredactie van de VPRO vraagt om een onafhankelijk onderzoek naar de 

journalistieke werkwijze van de redactie van Argos ten behoeve van de verslaggeving 

rondom het ‘mislukte fotorolletje van Srebrenica’. Meer specifiek vraagt de hoofdredactie 

om een oordeel over de professionaliteit en integriteit van het journalistieke onderzoek naar 

en verslaggeving over dit onderwerp. Het gaat vooral om de journalistieke afwegingen die 

gemaakt zijn voor de uitzendingen van 13 juni 2015 en 11 december 1998. Maar ook de 

Argos-uitzendingen zijn van belang die zijn uitgezonden op 10 juli 1998, 14 augustus 1998, 2 

oktober 1998 en 20 oktober 2012.  

De hoofdredactie zegt volledige toegang tot alle documentaire bronnen en relevante 

personeelsleden toe op voorwaarde dat door de redactie toegezegde anonimiteit van 

bronnen te allen tijde wordt gerespecteerd. De hoofdredactie zal ook de laatst bekende 

contactgegevens van eventuele voormalige collega’s ter beschikking stellen. 

Het onderzoek wordt afgesloten met een schriftelijk verslag en een mondelinge toelichting 

daarop aan de hoofdredactie. De termijn van dit onderzoek kan in overleg worden 

vastgesteld, maar het streven is wat betreft de hoofdredactie om een en ander in de week 

van 13 april 2018 af te ronden. Het verslag is openbaar, maar de personen die bij het 

onderzoek zijn betrokken worden niet met naam maar met functie aangeduid. 

 Voetnoot ter toelichting:  De aanleiding voor dit verzoek is het vonnis van de kantonrechter 

in de rechtszaak over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met [redacteur]. De 

rechter zegt expliciet dat hij geen oordeel velt over het journalistieke meningsverschil dat 

ten grondslag ligt aan de verstoorde arbeidsrelatie met [redacteur]. Maar tegelijk kan het 

vonnis gelezen worden alsof het ook wel een oordeel velt over dat journalistieke 

meningsverschil. Met dit vonnis van de kantonrechter en de mediaberichtgeving erover kan 

twijfel rijzen over de journalistieke kwaliteit en integriteit van Argos. De hoofdredactie van 

de VPRO wil laten onderzoeken of die twijfel in dit geval terecht is.  

 

Met vriendelijke groet, 

Hoofdredactie VPRO 

 


