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INLEIDING 

 

1. Probleemstelling 

‘Justitie jarenlang blind bestuurd’
1
, ‘Alerte burgers helpen politie dieven betrappen’

2
, ‘Voor 

assisen voor moord op ex-vriendin’
3
, ‘Aangiftes partnergeweld verdubbeld in tien jaar’

4
, ... 

Justitiële en criminologische thema’s zijn onderwerpen waar de mediaberichtgeving veel 

aandacht aan besteedt. Diverse criminaliteitsfenomenen komen frequent en selectief aan bod 

in de media. De oorzaak hiervan kan gezocht worden in het gegeven dat, indien men een 

publiek wil bekoren, men feiten en gebeurtenissen vermakend, dramatisch, spannend en zelfs 

schokkend dient voor te stellen.
5
 Heden ten dage wordt een deel van onze perceptie van de 

werkelijkheid beïnvloed door het medialandschap. Dit landschap, bestaande uit de krant, de 

radio, de televisie en het world wide web, is een bron van informatie die ons in kennis stelt 

over het reilen en zeilen van onze samenleving. Al deze informatie wordt overgebracht via 

een medium. Hierbij dient in acht te worden genomen dat al deze informatie kan leiden tot 

een al dan niet vertekend beeld over de reële criminaliteit.  

 

In deze masterproef wordt de klemtoon gelegd op de krant als medium. We beogen een 

inhoudsanalyse van de krantenverslaggeving over het assisenproces in verband met de 

zogenaamde parachutemoord in vier Vlaamse kranten. De term ‘parachutemoord’ werd door 

de media gehanteerd voor de moord op Els van Doren die in november 2006 het leven liet bij 

een parachutesprong. De interesse voor dit onderwerp is mede ontstaan na het bekijken van 

een reportage die door het justitie- en opsporingsprogramma ‘Telefacts Crime’ werd 

uitgezonden. In deze reportage kwam de beschuldigde Els Clottemans aan het woord en bleef 

zij haar onschuld uitschreeuwen. De uitzending wierp bij mezelf heel wat vragen op. Was 

deze vrouw echt in staat een moord te plegen? Het beeld dat van Els Clottemans werd 

opgehangen in de media strookte niet met het interview. Aangezien Els Clottemans werd 

beschuldigd van een ernstig strafbaar feit, stond zij terecht voor het hof van assisen in 

Tongeren dat van start ging in september/oktober 2010. Het hof van assisen is bevoegd voor 

misdaden, politieke misdrijven en drukpersmisdrijven en bestaat uit een voorzitter en twee 

assessoren. Verder wordt het hof van assisen bijgestaan door een twaalfkoppige jury die een 

uitspraak doet over de schuldvraag.
6
 Els Clottemans werd uiteindelijk veroordeeld tot dertig 

                                                 
1 L.B., ‘Justitie jarenlang blind bestuurd’, De Tijd, 24 november 2012, p. 1.  
2 T.L., ‘Alerte burgers helpen politie dieven betrappen’, Het Nieuwsblad, 24 november 2012, p. 7.  
3 O.S., ‘Voor assisen voor moord op ex-vriendin’, Het Nieuwsblad, 20 november 2012, p. 21.  
4 B.L., ‘Aangiftes partnergeweld verdubbeld in tien jaar’, De Morgen, 1 februari 2012, p. 1.  
5 J. TREADWELL, Criminology, London, Sage Publications, 2006, 76.  
6 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, Het hof van assisen, Brussel, 2010, 3-5 pp. (brochure).  
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jaar opsluiting voor de moord op Els Van Doren. Deze assisenzaak heeft heel wat nationale en 

internationale mediabelangstelling gekregen. Het proces werd namelijk gevoerd op basis van 

louter vermoedens en zonder enig materieel bewijs. Werd Els Clottemans reeds op voorhand 

veroordeeld door de media en de publieke opinie? Krantenkoppen zoals ‘Is jaloezie motief 

voor parachutemoord?’
7
 en ‘10 redenen waarom Els Clottemans schuldig zou zijn’

8
 laten 

weinig aan de verbeelding over. Verder verscheen op de website van HBVL een poll waarin 

gepeild werd naar de mening van het volk. Deze poll lokte hevige reacties uit bij de voorzitter 

van het hof van assisen. Een andere factor die een rol speelde bij het toenemen van de 

mediabelangstelling was de aanwezigheid van televisiecamera’s in de assisenzaal. Het proces 

over de zogenaamde parachutemoord wierp een maatschappelijk debat op over de werking 

van het hof van assisen. Dit komt enerzijds tot uiting op sociale netwerksites waar 

steungroepen werden gecreëerd en anderzijds in diverse zwarte marsen die werden 

georganiseerd.  

 

De vier Vlaamse kranten die in deze masterproef onder de loep worden genomen zijn: Het 

Laatste Nieuws, De Standaard, De Morgen en Het Belang van Limburg. Een onderscheid 

wordt gemaakt tussen enerzijds een kwaliteitskrant en anderzijds een populaire krant. Een 

kwaliteitskrant kunnen we omschrijven als een krant die o.a. informatief bericht over politiek, 

economie, welvaart, cultuur, wetenschap en is dus niet gericht op sensatie.
9
 Dit komt tot 

uiting in de sobere opmaak met weinig of geen foto’s.
10

 DS en DM zijn voorbeelden van 

kwaliteitskranten. Een populaire krant daarentegen is meer gericht op sensatie en wil de 

aandacht van het publiek trekken. Dit manifesteert zich in sensationele krantenkoppen, 

prikkelende inhoud en schokkende foto’s.
11

 HLN en HBVL zijn illustraties van populaire 

kranten. De keuze voor deze vier kranten is vrij voor de hand liggend. DS en DM zijn vrij 

befaamde kwaliteitskranten, terwijl HLN zich ontpopt als de meest gerenommeerde 

sensationele krant. De keuze voor HBVL is vanzelfsprekend aangezien de assisenzaak van Els 

Clottemans werd gehouden in Tongeren. Het proces ging van start op 24 september 2010 en 

eindigde op 21 oktober 2010. Bij het bestuderen van de verschillende kranten onderscheiden 

we drie periodes: (1) de eerste berichtgeving waarbij het assisenproces  

                                                 
7 M.D.W., ‘Is Jaloezie motief voor parachutemoord?’, Het Nieuwsblad, 23 december 2006, p. 5. 
8 X. (2010/10/18) ‘10 redenen waarom Els Clottemans schuldig zou zijn’ [WWW]. Het Nieuwsblad: 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=T030U4V5 [05/11/2012]. 
9 K. VAN NIEUWENHUYSE, De klauw van een papieren leeuw: de politieke geschiedenis van de krant De Standaard 

(1947-1976), Leuven, Acco, 2005, 10-11. 
10 P. STOUTHUYSEN, “De vermeende verpulping van de kwaliteitskrant”, Ons Erfdeel, 1999, jrg. 42, (337) 338.  
11 A. DEPREZ en L. HAUTTEKEETE, “Courage under fire: hoe berichtten de Vlaamse kranten over 11 september?” in F. 

SAEYS en H. VERSTRAETEN (eds.), De media in maatschappelijk perspectief, Gent, Academia Press, 2005, 275-276. 
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wordt aangekondigd, (2) de berichtgeving over het assisenproces zelf en (3) de laatste 

berichtgeving over de reacties na het assisenproces. Wanneer deze drie periodes worden 

toegepast op het assisenproces van Els Clottemans in casu, komen we tot een 

steekproefperiode die strekt van 05 januari 2010 t.e.m. 31 december 2010. Deze periode 

leverde 817 analyse-eenheden op.  

 

2. Criminologische relevantie  

2.1. De theoretische criminologische relevantie  

In criminologisch onderzoek staat de bestudering van crimineel gedrag centraal. De omvang 

van criminaliteit en criminaliteitsbestrijding alsook de formele en informele reacties hierop 

maken vaak het voorwerp uit van onderzoek. In deze masterproef staan we stil bij de 

beeldvorming van criminaliteit en actoren uit de strafrechtsbedeling in een 

krantenverslaggeving over een assisenzaak, in casu de assisenzaak van Els Clottemans. Deze 

assisenzaak handelt over de misdrijven moord en doodslag en de delictsomschrijving en de 

strafmaat van deze misdrijven vinden we terug in het Strafwetboek, in het bijzonder in de 

artikels 393 en 394 van het Strafwetboek. Aan de hand van een inhoudsanalyse van 

verschillende kranten kan onderzocht worden welke patronen en trends er aanwezig zijn en 

hoe deze gevormd en ontwikkeld worden.
12

 Dit zou een bijdrage moeten leveren tot de kennis 

van de criminologische wetenschappen betreffende de beeldvorming van een assisenzaak in 

de media en kan een aanzet geven tot verder media-gerelateerd criminologisch onderzoek. 

Deze masterproef heeft betrekking op het onderzoeksdomein ‘omvang, aard, daders, 

slachtoffers van inbreuken op strafrechtsnormen, rechtsnormen of normen’. De eerste 

deelvraag kunnen we hierin situeren. We hebben belangstelling voor wat de theoretische en 

empirische onderzoeksliteratuur oplevert over de beeldvorming van criminaliteit, in het 

bijzonder moord, in de media en in het bijzonder in kranten. Met betrekking tot Els 

Clottemans zou het zeer interessant zijn om te onderzoeken hoe objectief de media haar 

assisenproces hebben weergegeven of dat men alleen zaken heeft weergegeven over de 

assisenzaak welke een hoge nieuwswaardigheid met zich meebrengen, enkel en alleen om 

lezers aan te trekken.
13

 Daarnaast kadert deze masterproef ook in het onderzoeksdomein 

‘informele en formele reacties op inbreuken op strafrechtsnormen, rechtsnormen of normen’. 

We zijn namelijk geïnteresseerd in de wijze waarop men reageert op een bepaald 

criminaliteitsfenomeen, zowel formeel als informeel.
14

 Wat de formele reactiekant van 

                                                 
12 C. GREER en R. REINER, “Mediated Mayhem: Media, Crime, Criminal Justice” in M. MAGUIRE, R. MORGAN en R. 

REINER (eds.), The Oxford Handbook of Criminology (Fifth edition), Oxford, Oxford University Press, 2012, 246. 
13 C. GREER, “Crime and media: understanding the connections” in C. HALE, K. HAYWARD, A. WAHIDIN en E. 

WINCUP (eds.), Criminology, Oxford, Oxford University Press, 2005, 158. 
14 P. HEBBERECHT, Syllabus Criminologie, Gent, 2008, 117-119. 
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criminaliteit betreft, besteden we in deze masterproef aandacht aan de verschillende echelons 

in de strafrechtsbedeling. Hierbij hechten we belang aan het niveau van de opsporing, 

vervolging en de straftoemeting, waarbij we de verschillende actoren (de politiediensten, het 

Openbaar Ministerie, de onderzoekgerechten, de hoven en rechtbanken) niet uit het oog 

verliezen. Wat de informele reactiekant van criminaliteit betreft, bestuderen we in deze 

masterproef de rol van de media in de beeldvorming over criminaliteit, in casu over de 

zogenaamde parachutemoord. We gaan namelijk na welke kwantitatieve en kwalitatieve 

kenmerken de beeldvorming van de parachutemoord in de vier verschillende kranten oplevert. 

Hierbij wordt de nadruk gelegd op de vormgeving en de inhoud van de diverse 

krantenartikels. Met betrekking tot het empirisch onderzoek zijn we enerzijds geïnteresseerd 

in wat er werd gerapporteerd over de assisenzaak van Els Clottemans, anderzijds willen we 

weten hoe Els Clottemans en de andere actoren in de verschillende kranten werden 

voorgesteld. Deze masterproef heeft daarom eveneens een raakvlak met de victimologie, 

aangezien er aandacht wordt besteed aan de beeldvorming van het slachtoffer en haar 

omgeving in de verschillende kranten. Het criminologisch domein houdt zich ook bezig met 

de maatschappelijke reactie op crimineel gedrag. Een illustratie van een dergelijke reactie is 

het proces van etikettering. Met betrekking tot de zaak van Els Clottemans is dit empirisch 

onderzoek geïnteresseerd in de vraag of Els Clottemans werd gelabeld en zo ja, welke 

terminologie werd gebruikt om haar te beschrijven? 

 

Verder kan deze masterproef een meerwaarde bieden voor communicatiewetenschappers 

aangezien de methode van de inhoudsanalyse wordt gehanteerd. Tot slot kunnen we stellen 

dat de beeldvorming van criminaliteit in de media ongetwijfeld een impact heeft op de 

publieke opinie. De relatie tussen de publieke opinie en justitie is een thematiek die een 

centrale plaats inneemt in deze assisenzaak. De beeldvorming van criminaliteit in de media 

heeft eveneens een invloed op het nemen van beleidskeuzes op politiek vlak als op het 

politiek stemgedrag. De kritiek die onze huidige minister van Justitie Annemie Turtelboom te 

verduren krijgt is dat zij een brandbluspolitiek hanteert.
15

 Wanneer bepaalde vormen van 

criminaliteit meer media-aandacht krijgen, zijn politici sneller geneigd om een wetsontwerp 

of een wetswijziging door te voeren. Al deze informatie kan bijdragen tot een andere 

benadering van een krantenverslaggeving over een assisenzaak. 

 

2.2. De praktische criminologische relevantie  

Deze masterproef kan zinvol zijn voor gerechtsverslaggevers, in casu voor diegenen die voor 

de vier verschillende kranten hebben geschreven. Daarnaast kan deze masterproef ook nuttig 

                                                 
15 Persoonlijke mededeling door F. VANDER LAENEN, Professor Criminologie, Gent, 8 november 2012. 
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zijn voor journalisten. Verder kan deze masterproef ten dienste zijn van verschillende 

professionele groepen uit de strafrechtsbedeling, zoals politiediensten, parketmagistraten, 

onderzoeksrechters, voorzitters van de hoven van assisen en advocaten. Tot slot kunnen de 

lezers van de verschillende kranten baat hebben bij het lezen van deze masterproef.  

 

3. Onderzoeksvragen  

Deze masterproef tracht een antwoord te bieden op de centrale onderzoeksvraag: ‘Hoe werd 

het assisenproces van Els Clottemans in beeld gebracht in vier Vlaamse kranten?’. Deze 

onderzoeksvraag is hoofdzakelijk beschrijvend en deels explorerend van aard en kan 

onderverdeeld worden in vijf deelvragen (A-E) en heeft bijhorende subvragen
16

.  

 

A. Wat levert de theoretische en empirische onderzoeksliteratuur op over de 

beeldvorming van criminaliteit, in het bijzonder moord, in de media, meer in het 

bijzonder in kranten en wat zijn de formele en informele reacties hierop? 
 

Deze deelvraag wordt beantwoord aan de hand van ‘Hoofdstuk 1: Media, criminaliteit en 

criminaliteitsbestrijding’ en ‘Hoofdstuk 2: De representatie van moord en de formele en 

informele reacties hierop in kranten’.  

 

B. Wat houdt de zaak over de zogenaamde parachutemoord in? 
 

Deze deelvraag wordt beantwoord aan de hand van ‘Hoofdstuk 3: De zogenaamde 

parachutemoord en het assisenproces’.  

 

C. Wat zijn de politiek-ideologische achtergronden van de vier kranten?  
 

Deze deelvraag wordt beantwoord aan de hand van ‘Hoofdstuk 4: De vier kranten 

onderzocht’.  

 

D. Welke kwantitatieve kenmerken vertoont de beeldvorming van de parachutemoord in 

de vier kranten?
17

 

 

E. Welke kwalitatieve kenmerken vertoont de beeldvorming van de parachutemoord in 

de vier kranten?
18

  
 

Deelvraag D en E worden beantwoord aan de hand van het empirisch onderzoek en worden 

in ‘Hoofdstuk 6: Voorstelling en bespreking van de onderzoeksresultaten’ uiteengezet. 

                                                 
16 Zie: ‘Hoofdstuk 5 – 2. Onderzoeksvragen’ bladzijde 56-58 van deze masterproef voor een volledig overzicht van de 

subvragen.  
17 De kwantitatieve kenmerken hebben o.a. betrekking op het totaal aantal krantenartikels, de pagina van het artikel, de 

verschijningsdatum van het artikel, de grootte van het artikel, de vorm van het artikel, titel, bijtitel en illustraties.  
18 De kwalitatieve kenmerken hebben betrekking op de beeldvorming van de verschillende actoren die bij het assisenproces 

betrokken waren (beschuldigde, slachtoffer, politie, onderzoeksrechter, onderzoeksgerechten, advocaten, getuigen, ...). 
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4. De relatie tussen theorie en onderzoek  

4.1. De plaats en het belang van theorieën in het onderzoek 

Deze masterproef is hoofdzakelijk beschrijvend van aard en al gauw zou kunnen aangenomen 

worden dat de plaats van theorie in de planning van een criminologisch onderzoek minder 

centraal staat.
19

 Desalniettemin zijn er theoretische wetenschappelijke inzichten nodig om de 

beeldvorming van criminaliteit in de media te schetsen en verklaringen te bieden waarom 

criminaliteit o.a. zo nieuwswaardig is. Daarnaast is een theoretisch kader nodig voor een 

nauwkeurige omschrijving te geven van de begrippen die in deze masterproef gehanteerd 

worden. Deze theoretische en empirische inzichten nemen een centrale rol in doorheen het 

empirisch onderzoek, vermits deze in het begin onze hypotheses voeden en ondersteunen. 

Daarnaast spelen deze een rol bij het formuleren van items in het onderzoeksinstrument dat 

dient om alle relevante kenmerken die de berichtgeving over het assisenproces opleveren te 

noteren. Ten slotte speelt de theoretische en empirische literatuur op het einde van het 

onderzoeksproces een grote rol, aangezien we de geformuleerde hypotheses aftoetsen aan de 

hand van de onderzoeksbevindingen die uit de kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse 

van de vier verschillende kranten voortvloeien. De laatste stap is immers om aan de hand van 

theoretische kaders de resultaten zo objectief mogelijk te interpreteren en in beeld te brengen.  

 

4.2. De theorieën en de wetenschapsprogramma’s  

De meeste studies omtrent het analyseren van media-inhoud situeren zich binnen het 

positivistisch wetenschapsparadigma met als voornaamste onderzoeksmethode de 

inhoudsanalyse, welke in deze masterproef gehanteerd wordt.
20

 Vanuit een positivistisch 

wetenschapsprogramma wordt criminaliteit als een objectief en waardevrij gegeven 

beschouwd, waarbij de sociale werkelijkheid los staat van diegene die waarneemt.
21

 Er is met 

name geen interactie tussen de onderzoeker en het onderzochte. Bij positivisten gaat de 

voorkeur uit naar kwantitatieve onderzoeksmethoden. Men wil gegevens verzamelen en 

hypotheses formuleren om deze vervolgens te verifiëren of te verwerpen. Bij de kwantitatieve 

inhoudsanalyse ligt de focus op het analyseren van hoeveelheden. Subvragen zoals ‘Hoeveel 

krantenartikels verschenen er over het assisenproces van Els Clottemans?’ en ‘Wat is het 

gemiddeld aantal woorden per artikel?’ kunnen we hierin situeren. Kenmerkend voor een 

kwantitatieve inhoudsanalyse is dat indien andere onderzoekers deze studie herhalen met 

                                                 
19 P. HEBBERECHT, Syllabus Theorie en Onderzoek – Theorieën in de criminologie, een inleiding, Gent, 2012, dia 19. 

(PowerPointpresentatie). 
20 R. REINER, “Media made criminality: The representation of crime in the mass media” in M. MAGUIRE, R. MORGAN en 

R. REINER (eds.), The Oxford Handbook of Criminology (Third edition), Oxford, Oxford University Press, 2002, 378. 
21 P. HEBBERECHT, “De relatie theorie-onderzoek in de criminologie bekeken vanuit wetenschapsprogramma’s in de 

criminologie” in K. BEYENS, J. GOETHALS, P. PONSAERS en G. VERVAEKE (eds.), Criminologie in actie, Brussel, 

Politeia, 2002, 47. 



 

7 

dezelfde vraagstelling, onderzoeksmethoden en definities, de resultaten zouden moeten leiden 

tot overeenkomstige bevindingen. Er moet dus als het ware sprake zijn van ‘replicability’.
22

  

 

In deze masterproef is geopteerd om naast een kwantitatieve inhoudsanalyse eveneens een 

kwalitatieve inhoudsanalyse te verwezenlijken. Meestal wordt één analyse beschouwd als een 

meerwaarde aan de andere, maar in deze studie staan beide inhoudsanalyses op zichzelf en 

worden de resultaten samengesmolten met als streefdoel een empirisch onderzoek dat in al 

zijn volledigheid wordt weergegeven.  

 

4.3. Theoretische integratie  

Deze masterproef beoogt geen integratie van verschillende theorieën. Deze studie heeft 

immers niet de intentie om verschillende theorieën die elkaar niet betwisten samen te voegen, 

vanuit de veronderstelling dat deze theorieën hun aandacht leggen op verschillende dimensies 

van het criminaliteitsfenomeen.
23

 Wat deze masterproef wel beoogt, is een aantal hypotheses 

uit theoretische kaders te formuleren en deze af te toetsen aan de onderzoeksgegevens uit het 

empirisch onderzoek om zo tot een verificatie of een verwerping te komen.  

 

4.4. Het niveau van de theorieën  

De theorieën die in deze masterproef aan bod komen hebben betrekking op individuele 

personen. We bevinden ons dus op het microniveau. Slechts één theorie, de 

agendasettingtheorie, doet zich voor op het macroniveau. Uitspraken op mesoniveau zijn 

eveneens van toepassing aangezien er aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de 

publieke opinie en justitie.  

 

4.5. De wetenschappelijke disciplines  

Deze masterproef maakt gebruik van theorieën afkomstig uit twee wetenschappelijke 

disciplines. De theorie die in deze masterproef wordt aangewend om de beschrijvingen die 

aan de beschuldigde worden gegeven in de verschillende kranten te verklaren 

(labelingtheorie) is afkomstig uit de criminologie en is sociologisch van aard. Daarnaast gaan 

we bij het weergeven van de ‘publieke opinie’ kijken in hoeverre de morele paniektheorie kan 

toegepast worden. Verder hanteren we een theorie uit de communicatiewetenschappen 

(agendasettingtheorie). Al deze theorieën zijn verklarend van aard. 

 

                                                 
22 D. RIFFE, S. LACY en FICO, F., Analyzing media messages: using quantitative content analysis in research (Second 

edition), New York, Routledge/Taylor & Francis Group, 2005, 26. 
23 P. HEBBERECHT, P., Syllabus Theorie en Onderzoek – De integratie van theorieën in de criminologie, Gent, 2012, dia 

48. (PowerPointpresentatie).  
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5. Onderzoeksstrategie en -instrument  

In deze masterproef is geopteerd voor een diepgaande onderzoeksstrategie. We willen 

namelijk een diepgaand onderzoek uitvoeren waarbij de assisenzaak van Els Clottemans in al 

haar facetten wordt bestudeerd. In deze masterproef ligt de focus dus op kleinschaligheid die 

het mogelijk maakt om op diepgang, detaillering en complexiteit in te zetten.
24

 De 

beeldvorming van criminaliteit in de media wordt wel vanuit een breder kader benaderd 

waarbij we stapsgewijs van een algemene benadering over criminaliteit in de media naar een 

bijzondere invalshoek gaan, in casu over de beeldvorming van moord en assisenzaken in 

kranten. 

 

Deze studie tracht een antwoord te bieden op de centrale onderzoeksvraag: ‘Hoe werd het 

assisenproces van Els Clottemans in beeld gebracht in vier Vlaamse kranten?’. Dit antwoord 

wordt enerzijds verwezenlijkt aan de hand van literatuuronderzoek, anderzijds door middel 

van een inhoudsanalyse van zowel het kwantificerende als kwalificerende type. Theoretische 

en empirische onderzoeksliteratuur draagt bij om het onderwerp van deze masterproef in een 

bredere context te plaatsen en de gehanteerde concepten te definiëren en te operationaliseren. 

Daarnaast draagt deze literatuur enerzijds bij tot het formuleren van hypotheses die we 

vervolgens in het empirisch onderzoek zullen aftoetsen, anderzijds fungeert deze literatuur als 

draagvlak om de resultaten uit het empirisch onderzoek te interpreteren. Om een antwoord te 

bieden op onze centrale onderzoeksvraag leent de inhoudsanalyse als onderzoeksmethode 

zich hier het best toe. We zullen een onderzoeksinstrument ontwikkelen dat relevante 

categorieën bevat die in overeenstemming zijn met de subvragen van onze deelvragen.  

 

Een inhoudsanalyse van het kwantitatief-beschrijvende type kan in deze masterproef 

worden omschreven als volgt: ‘Content analysis is a method of studying and analyzing 

communications in a systematic, objective and quantitative manner for the purpose of 

measuring certain message variables, ... free of the subjective bias of the reviewer’
25

. Een 

inhoudsanalyse van het kwalitatief interpreterende-type kunnen we in dit onderzoek 

omschrijven als: ‘[...] Een vorm van kwalitatief onderzoek die gekenmerkt wordt door de 

intensieve studie van documenten zoals bijvoorbeeld mediamateriaal. Centraal staat de 

reconstructie van latente betekenisstructuren in de documenten [...]’
26

.  

 

                                                 
24 T. DECORTE, Syllabus Methoden van onderzoek: Ontwerp en dataverzameling. Een handleiding, Gent, Academia Press, 

2011, 154.  
25 C. GREER en R. REINER, o.c., 247. 
26 F. WESTER, “Inhoudsanalyse als onderzoeksontwerp” in F. WESTER (ed.), Inhoudsanalyse: theorie en praktijk, 

Deventer, Kluwer, 2006, 26-27. 
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In deze masterproef worden verschillende bronnen van informatie aangewend die ons in staat 

stellen om op onze vooropgestelde onderzoeksvraag, met zijn deelvragen en subvragen, een 

antwoord te bieden. De eerste belangrijke bron van informatie voor deze masterproef is de 

media. Artikels uit de vier verschillende kranten zijn in deze masterproef onmisbaar. Een 

tweede belangrijke bron van informatie die een rol speelt is literatuur. Deze laatste is een 

vereiste om enerzijds inzicht te verwerven in de beeldvorming van criminaliteit in de media, 

anderzijds een adequaat criminologisch onderzoek op te zetten. 

 

6. Plan van behandeling  

Deze masterproef bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat een literatuurstudie die 

bestaat uit twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk bakenen we het concept media af en 

zetten we uiteen wat de functies van de media zijn. Daarnaast besteden we aandacht aan de 

relatie tussen de media en justitie. De media worden immers vaak beschouwd als de vierde 

macht binnen onze huidige trias politica. Verder staan we stil bij enkele theoretische 

benaderingen en criminologische theorieën met betrekking tot media en criminaliteit. Ten 

slotte pennen we enkele algemene bevindingen neer met betrekking tot misdaad en 

misdaadcontrole in de media en besteden we onder andere aandacht aan de 

nieuwswaardigheid van criminaliteitsfenomenen. Het tweede hoofdstuk handelt over de 

representatie van criminaliteit in de media, in casu moord. Deze beeldvorming heeft 

betrekking op een aantal communicatiemiddelen waaruit het medialandschap vandaag de dag 

bestaat. In het bijzonder besteden we aandacht aan non-fictie en fictie. Ten slotte worden in 

deze eerste twee hoofdstukken enkele kwantitatieve en kwalitatieve hypotheses geformuleerd 

die vervolgens worden afgetoetst aan de gegevens die uit het empirisch onderzoek 

voortvloeien. Het tweede deel van dit werk heeft betrekking op de empirie. Dit vangt aan met 

het derde hoofdstuk dat handelt over de zogenaamde parachutemoord. Hierin worden de 

zogenaamde parachutemoord en het assisenproces in kaart gebracht. Het vierde hoofdstuk 

heeft betrekking op de politiek-ideologische achtergrond van de vier verschillende kranten. 

Bij elke krant schenken we aandacht aan de historische achtergrond, de inhoudelijke 

profilering en het lezerspubliek. Het vijfde hoofdstuk heeft betrekking op de 

onderzoeksmethodologie. In dit hoofdstuk geven we de onderzoeksvragen met zijn subvragen 

weer en gaan we dieper in op de gehanteerde methodologie m.b.t. tot het empirisch onderzoek 

dat voorwerp uitmaakt van deze masterproef. Hierin besteden we aandacht aan de 

geselecteerde steekproef waarbij de samenstelling en de onderzochte periode worden 

toegelicht. Verder belichten we de keuze voor een diepgaande onderzoekstrategie en staan we 

stil bij de voorkeur voor zowel literatuuronderzoek als de methode van inhoudsanalyse. 



 

10 

Daarnaast lijsten we de verschillende kwantitatieve en kwalitatieve hypotheses op die de 

theoretische kaders ons hebben opgeleverd. Ten slotte geven we een overzicht van de 

verschillende bronnen van informatie die voor deze masterproef zijn aangewend. Het zesde 

hoofdstuk omvat de resultaten van het empirisch onderzoek. Een kanttekening die we bij dit 

hoofdstuk dienen te maken is dat we de resultaten afkomstig uit dit onderzoek niet kunnen 

veralgemenen voor andere assisenzaken. Wel zullen we voor deze specifieke assisenzaak - 

met alle voorzichtigheid - een besluit formuleren waarin wordt aangetoond of er werkelijk een 

verschil is in hoe kwaliteitskranten en populaire kranten berichten. Ten slotte eindigen we 

deze masterproef met een conclusie waarbij enkele aanbevelingen en kritische bedenkingen 

worden geformuleerd. 
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DEEL I: Theoretische en empirische onderzoeksliteratuur 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 
There are laws to protect the freedom of the press’ speech, but none 

that are worth anything to protect the people from the press.  ~ Mark 

Twain ~ 

                                                                             ’’27 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 J.W. KNUDSON, In the news: American journalists view their craft, Lanham, Rowman & Littlefield, 2001, 77. 
28 Zie: ‘Hoofdstuk 1 - 2.3. De relatie tussen media en justitie’ bladzijde 13-14 van deze masterproef voor een toelichting van 

dit citaat. 
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Hoofdstuk 1: Media, criminaliteit en criminaliteitsbestrijding  

 

1. Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt vooreerst het begrip media omschreven en geven we een beknopt 

overzicht van de functies van de media. Ook staan we stil bij de relatie tussen de media en 

justitie en wordt het begrip ‘trial by media’ aangehaald. Daarnaast kijken we met een 

theoretische bril naar media en criminaliteit waarbij wordt stilgestaan bij enkele prominente 

benaderingen en criminologische theorieën. Verder verklaren we het belang van 

criminaliteitsnieuws en beschrijven we enkele belangrijke bevindingen aangaande de 

representatie van media en criminaliteit. Ten slotte eindigen we dit hoofdstuk met een besluit 

waarin wordt weergegeven wat de theoretische en empirische onderzoeksliteratuur oplevert 

over media, criminaliteit en criminaliteitsbestrijding. 

 

2. De media 

2.1. Begripsomschrijving  

Het medialandschap heeft vandaag de dag diverse middelen voorhanden om informatie over 

te brengen naar de burger. Al deze informatie wordt overgebracht via een medium. Volgens 

Fauconnier kan een medium omschreven worden als: ‘Een technisch of fysisch middel om een 

boodschap om te zetten in signalen die verzonden en ontvangen kunnen worden via een 

kanaal dat tijd en/of ruimte overbrugt’
29

. De befaamde middelen zijn de geschreven pers, de 

radio, de televisie en het internet.
30

 Naast de traditionele communicatiemiddelen dient men 

anno 2013 de sociale media niet te miskennen. Meer en meer bedrijven, politici en zelfs 

lokale politiezones zijn actief op sociale media. Men wil hiermee uit eerste hand informatie 

bieden over hun werkzaamheden om zo dichter bij de burger te staan.
31

 Verder kunnen de 

sociale media fungeren als uitlaatklep waar de publieke opinie over diverse maatschappelijke 

thema’s kan worden botgevierd. Hierbij denken we aan steungroepen die in het leven worden 

geroepen en de verschillende oproepen om een mars te organiseren.  

 

2.2. Functies  

Het functionalistisch karakter van de media ligt volgens Vivian in vier functies.
32

 Ten eerste 

fungeren de media als bronnen van informatie. Zij verzamelen en verspreiden informatie over 

gebeurtenissen die zich in onze maatschappij voordoen. Ten tweede worden de media gezien 

als bronnen van entertainment waarbij vermaak en ontspanning een centrale positie innemen. 

                                                 
29 G. FAUCONNIER, Mens en media: een introductie tot de massacommunicatie, Leuven-Apeldoorn, Garant, 1995, 49.  
30 C. GREER, o.c., 158. 
31 J.D.V., ‘Politie actief op sociale media’, Het Nieuwsblad, 27 maart 2013, p. 23. 
32 J. VIVIAN, The media of mass communication (Eight edition), Boston, Pearson, 2008, 2-4.; J. VIVIAN, The media of mass 

communication, Boston, Allyn and Bacon, 1991, 11-12. 
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Ten derde worden de media aangewend om mensen te overtuigen. De overvloed aan 

informatie maakt dat mensen een bepaald standpunt innemen. Reclame voor allerlei 

producten zijn hier een illustratie van. Ten slotte dragen de media bij tot het versterken van de 

sociale cohesie in een maatschappij. De berichtgeving van de media over identieke 

onderwerpen verenigen verschillende gemeenschappen met elkaar. Mensen aanschouwen dit 

als een ervaring die zij samen beleven.  

 

2.3. De relatie tussen media en justitie  

Wanneer het maatschappelijk debat over de rol en de impact van de media ter discussie staat, 

worden de media binnen onze huidige trias politica vaak beschouwd als de vierde macht. De 

moeilijke relatie tussen het gerecht en de media kan onder meer toegeschreven worden aan de 

gebreken in de gerechtelijke berichtgeving. Deze hebben betrekking op: (1) een 

onzorgvuldige berichtgeving, (2) een gebrek aan objectiviteit, (3) een inbreuk op het 

vermoeden van onschuld en privacy en (4) het hanteren van een sensatiejournalistiek.
33

 De 

persvrijheid enerzijds en het geheim van het onderzoek anderzijds is bovendien nog steeds 

moeilijk met elkaar te verbinden. Doch beide grondwettelijk vastgelegd, zijn ze niet met 

elkaar verenigbaar. Het vooronderzoek in strafzaken kenmerkt zich namelijk door zijn geheim 

karakter, waarbij men rekening moet houden met de bewijslast, het recht op privacy en het 

vermoeden van onschuld.
34

 Ondank het geheim karakter, bestaat de mogelijkheid om 

informatie te verstrekken aan de pers tijdens het vooronderzoek. Deze materie is geregeld in 

COL nr. 7
35

, die in het leven is geroepen door het College van procureurs-generaal bij de 

hoven van beroep in 1999. Tijdens het gerechtelijk onderzoek dienen mededelingen aan de 

pers met instemming van de onderzoeksrechter door de procureur des Konings te gebeuren of 

door een gemachtigde perswoordvoerder van diens parket. De aard en de inhoud van deze 

informatie is strikt geregeld en houdt o.a. in dat de informatie over het slachtoffer en diens 

familie vrij beperkt moeten zijn teneinde secundaire victimisatie te vermijden. Persoonlijke 

gegevens over het slachtoffer en de verdachte mogen enkel het geslacht, de leeftijd en de 

woonplaats bevatten.
36

 Om speculaties te vermijden is het aangewezen dat justitie in de mate 

van het mogelijke communiceert. Dit komt de geloofwaardigheid en het vertrouwen in justitie 

                                                 
33 D. D’HOOGHE, “Pleidooi voor een verantwoorde gerechtelijke verslaggeving” in J. CLEMENT en M. VAN DE PUTTE 

(eds.), De vierde macht. De gespannen driehoeksverhouding tussen media, gerecht en politiek, Groot-Bijgaarden, Globe, 

1995, 83-87. 
34 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 559-

561.  
35 COL nr. 7 is een Gemeenschappelijke Omzendbrief die aan de politiediensten en de gerechtelijke overheden nauwkeurige 

richtlijnen geeft inzake het verstrekken van informatie aan de pers gedurende de fase van het vooronderzoek. 
36 Gemeenschappelijke omzendbrief nr. COL 7/99 van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal bij de 

hoven van beroep van procureurs-generaal betreffende de informatieverstrekking aan de pers door de gerechtelijke overheden 

en de politiediensten gedurende de fase van het vooronderzoek, B.S., 2 maart 2000, 10-13. 
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ten goede.
37

 Het onderzoek ten gronde, d.i. de fase waarin uitspraak wordt gedaan over de 

zaak, is in tegenstelling tot het vooronderzoek openbaar. Voor de pers houdt dit in dat zij 

toegang krijgen tot de openbare rechtszitting en het moment van de uitspraak.
38

 Deze alinea 

brengt ons tot volgende hypothese:  

(1) Vermits het gerechtelijk onderzoek is afgerond, zal de mediaberichtgeving hierover 

zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten uitvoerig gebeuren.  

 

‘Trial by media’, een begrip dat in de volksmond beter gekend is als ‘monsterproces’ of 

‘mediaproces’. Hoewel dit begrip slechts sporadisch verschijnt in de journalistiek en 

academische wereld, trachten Greer en McLaughlin dit begrip te omschrijven als: ‘A dynamic, 

impact-driven, news media-led process by which individuals – who may or may not be 

publicly known – are tried and sentenced in the court of public opinion’
39

. Dit begrip houdt 

een negatieve beeldvorming in door de media over een verdachte van een strafzaak, alvorens 

deze berecht en veroordeeld is door de rechterlijke macht. De verdachte krijgt het etiket van 

beschuldigde reeds toegeschreven. Dit uit zich in sensationele berichtgeving over de 

verdachte waarbij zijn/haar leven uit de doeken wordt gedaan, wat een vooringenomen 

publieke opinie in de hand kan werken.
40

 De media zijn immers belangrijke bronnen van 

informatie over criminaliteit en worden, naast persoonlijke ervaringen, doorgaans beschouwd 

als eerste bron.
41

 Het is een algemeen gegeven dat we de misdaadberichtgeving door de media 

met een korreltje zout dienen te nemen. Zij kunnen de burgers misleiden met het gevolg dat er 

een vertekend beeld over criminaliteit, justitie en de verdachte wordt gevormd. Deze 

informatieverstrekking kan hand in hand gaan met een publieke opinie die mogelijk op 

foutieve assumpties is gebaseerd. Deze kan in het kader van een beruchte strafzaak al een 

publieke veroordeling opleveren.  

 

Het citaat van Mark Twain, waarmee het eerste deel van deze masterproef aanvangt, 

weerspiegelt de risico’s die een ‘trial by media’ bij de verdachte kan teweegbrengen. Niet 

enkel het beginsel van onschuld en het recht op een eerlijk proces staan onder druk, maar het 

gevaar schuilt dat de actoren van de strafrechtsbedeling in een tunnelvisie terechtkomen. 

Hierbij denken we o.a. aan politie, het Openbaar Ministerie en de oordelende rechter. De druk 

om de waarheid te vinden is immers zo groot, waardoor de kans bestaat dat men andere 

                                                 
37 K. VAN CAUWENBERGHE, “Communicatie en justitie: een onmogelijk huwelijk?”, Panopticon, 2011, jrg. 31, afl. 1, 

48-49. 
38 C. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 565-567. 
39 C. GREER en E. MCLAUGHLIN, “Trial by media: Policing, the 24-7 news mediasphere and the politics of outrage”, 

Theoretical Criminology, 2011, jrg. 14, vol. 15 (nr. 3), (23) 27.  
40 P.C. SCHOUTEN, Trial by media: Wie beschermt de verdachte in een mediaproces?, Deventer, Kluwer, 2011, 11-13. 
41 F. VOETS, “Beter communiceren is essentieel voor het vertrouwen”, Orde van de dag, 2010, jrg. 12, afl. 52, 45-47.  
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aanwijzingen over het hoofd gaat zien. Van de verdachte zijn/haar reputatie blijft er jammer 

genoeg niets meer over.
42

 

 

3. Media en criminaliteit: een theoretische invalshoek  

3.1.  Benaderingen  

Wanneer de rol van de media aangaande de representatie van criminaliteit en 

criminaliteitsbestrijding onder de loep worden genomen, kan men drie benaderingen 

onderscheiden, zijnde: (1) de radicale benadering, (2) de liberaal-pluralistische benadering en 

(3) de postmodernistische benadering.
43

  

 

3.1.1. Radicale benadering  

Deze benadering besteedt aandacht aan de ongelijke verdeling van de economische en 

culturele macht in de samenleving. Men hecht hierbij ook belang aan de invloed van deze 

ongelijke verdeling op het weergeven van criminaliteit door de media. De media worden 

namelijk gezien als een instrument dat aangewend wordt door de staat, met als finaliteit 

controle uit te oefenen over de maatschappij en zijn burgers. De machtigen bepalen de aard en 

de inhoud van de informatie die de media mogen weergeven. Deze manier van denken wordt 

ook wel het ‘propaganda model’ genoemd.
44

 Een ander model binnen dit radicale denken is 

het ‘hegemonie model’ dat - in tegenstelling tot het ‘propaganda model’ - als minder 

dominant wordt gezien. Men erkent nog altijd het gegeven dat de media in handen zijn van de 

staat en enkel oog hebben voor onderwerpen in hun eigen belang, maar individuen met 

alternatieve opvattingen kunnen meedingen voor onderwerpen die gerelateerd zijn aan 

ideologie, politiek, economie en cultuur.
45

 De verschillende kranten- en televisiejournalisten 

die aanwezig zijn op een assisenproces zijn een illustratie van het hegemonisch model. Ieder 

van hen wil het nieuws uit eerste hand krijgen, zodat ze als eerste een primeur halen.  

 

3.1.2. Liberaal-pluralistische benadering  

Tegenovergesteld aan de radicale denkwijze vindt men het liberaal-pluralisme. Deze 

benadering hecht belang aan ideeën over vrijheid, keuze en democratie en hoe dit alles 

invloed heeft op de weergave van criminaliteit door de media. De media fungeren als stem 

voor bepaalde groepen in de samenleving die sociaal uitgesloten zijn en verdedigen zo de 

integriteit van de democratie.
46

 Aangezien de notie vrijheid centraal staat in deze benadering, 

miskennen pluralisten de diverse invloeden die aanwezig zijn binnen de media-instellingen. 

                                                 
42 P.C. SCHOUTEN, o.c., 11. 
43 C. GREER, o.c., 162.; Y. JEWKES, Media & Crime. Key approaches to criminology, Londen, Sage Publications, 2011, 

29. 
44 C. GREER, o.c., 162. 
45 Ibid., 163. 
46 C. GREER, o.c., 162-165. 
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Daardoor worden journalisten beperkt in hun vrijheid om objectief en onpartijdig te 

rapporteren.
47

 Met betrekking tot de assisenzaak van Els Clottemans zien we dat deze 

benadering voor een groot deel wordt gehanteerd, daar de media de vrijheid van de pers 

bezitten en de zitting van het hof van assisen in principe publiek is. Desalniettemin moeten de 

media de wensen respecteren van zowel de beschuldigde als van de voorzitter van het hof van 

assisen. Deze laatste kan in sommige zaken zijn autoriteit uitoefenen door de media toegang 

te verbieden tot de assisenzaal. Daarnaast kan de beschuldigde beslissen om niet te 

verschijnen op foto’s of televisie.  

 

Conform met deze gedachtegang willen we kort de agendasettingtheorie aanhalen. Deze 

theorie benadrukt dat het de media zijn die vastleggen wat er op de nieuws-agenda komt en 

daardoor dus ook bepalen wat het publiek aanschouwt. Hoewel deze theorie eerder wordt 

aangewend om de invloed van de media te onderzoeken, is het de moeite waard om deze 

theorie van naderbij te bekijken met betrekking tot de beeldvorming van criminaliteit in de 

media.
48

 Een concept dat aanleunt bij deze theorie is het proces van ‘framing’ dat omschreven 

kan worden als: ‘Het in tekst en beeld toedichten van eigenschappen aan bijvoorbeeld daders 

en slachtoffers van misdaad, bijvoorbeeld door de media. Frames of profielen kunnen clusters 

van bij elkaar behorende persoonskenmerken zijn, die uitmonden in stereotypen of iconen’
49

. 

Dergelijke stigmatisering heeft tot gevolg dat men daders en slachtoffers zal positioneren in 

een dichotomie van goed of slecht.
50

  

 

3.1.3. Postmodernistische benadering  

Deze benadering bevat inzichten die in overeenstemming zijn met de liberaal-pluralistische 

benadering. Postmodernisten benadrukken dat individuen wezens zijn met elk hun eigen 

opvattingen en ideeën over de samenleving en deze rijmen niet met objectief denken. Men 

wijt dit aan het gegeven dat de media gedereguleerd zijn, waardoor er een overvloed aan 

verhalen en beelden worden geproduceerd. Hierdoor wordt het soms moeilijk om realiteit en 

fictie van elkaar te onderscheiden.
51

 Een aanhanger van het postmodernistisch denken is de 

culturele criminologie. Deze stroming besteedt o.a. aandacht aan waarom individuen zo 

gefascineerd zijn door criminaliteit en aan het fenomeen om criminaliteit te zien als 

                                                 
47 C. GREER, o.c., 164. 
48 D.A. SCHEUFELE en D. TEWKSBURY, “Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects 

models”, Journal of Communication, 2007, Vol. 57 (nr.1) , (9) 11-12.  
49 F. HUMMELS, “Natalee en het beest. Studenten onderzochten beeldvorming in zaak Holloway”, Crimelink, 2008, jrg. 1, 

afl. 3, (14) 15. 
50 Ibid., (14) 15-16. 
51 Y. JEWKES, Media & Crime. Key approaches to criminology, Londen, Sage Publications, 2011, 29. 
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opwindend, amusant en bijna zelfs carnavalesk.
52

 De aandacht die vandaag de dag uitgaat 

naar assisenzaken is daar een illustratie van. Meer en meer mensen wonen een assisenzaak bij 

om een glimp te krijgen van de beschuldigde. Het publiek is geïnteresseerd in de mogelijke 

motieven die de beschuldigde dreven om een bepaald misdrijf te plegen.  

 

3.2. Criminologische theorieën en de media  
Wanneer we de rol van de media van naderbij bekijken, zijn er verschillende criminologische 

theorieën relevant. Wanneer we overgaan tot de onderzoeksbevindingen van het empirisch 

onderzoek zullen we nagaan welke theorieën van toepassing zijn op de representatie van het 

assisenproces van Els Clottemans door de vier Vlaamse kranten.  

 

3.2.1. De sociale leertheorie
53

  

Onderzoek over de effecten van de media bestaan al heel lang en zijn nog steeds het 

onderwerp van onderzoek. Het is een algemeen gezegde dat de media bijdragen tot crimineel 

gedrag. Het welgekende experiment van Bandura, waar kinderen naar een film keken waar ze 

een volwassene een agressieve daad zagen uitoefenen, beweert dat kinderen die de film 

hadden gezien, meer agressief gedrag vertoonden dan diegenen die de film niet hadden 

gezien. Het experiment van Bandura is een voorbeeld van de sociale leertheorie. 

 

3.2.2. De anomie theorie
54

  

Deze theorie, ontwikkeld door Merton, benadrukt dat het de maatschappij zelf is die 

specifieke doelen definieert die mensen dienen te bereiken. Deze doelen worden aanschouwd 

als maatschappelijk succesvol, maar niet iedereen in de samenleving heeft de kans of de 

middelen om deze normen te bereiken. Dit zijn voornamelijk groepen die sociaal uitgesloten 

zijn. Deze afwezigheid van middelen kan bij deze groepen leiden tot afwijkend gedrag. De 

media dragen bij tot het versterken van deze behoeften en verlangens door reclame te maken 

voor producten die onbereikbaar zijn voor sommige groepen in de samenleving. Dit soort 

druk kan het gevolg hebben dat sommige mensen handelingen verrichten die illegaal zijn 

volgens de wet om toch maar in hun behoeften te voorzien.  

 

3.2.3. De theorie over morele paniek
55

  

De notie ‘morele paniek’ verwijst naar een onevenredige en vijandige sociale reactie op een 

bepaalde groep of toestand omdat mensen dit ervaren als een bedreiging op hun 

                                                 
52 J. FERRELL, “Cultural criminology” in E. MCLAUGHLIN, J. MUNCIE en G. HUGHES (eds.), Criminological 

perspectives: essential readings (Second edition), Londen, Sage Publications, 2003, 583-584. 
53 Y. JEWKES, o.c., 13. 
54 Ibid., 17-18. 
55 C. GREER, o.c., 173-174. 
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maatschappelijke waarden. Het heeft betrekking op sensationele en stereotiepe berichtgeving 

door de media, publieke verontwaardiging en een kreet voor strengere controles.  

 

3.2.4. De labeling theorie  

In wat voorafging werd duidelijk dat de staat de bevoegdheid heeft om de media-agenda te 

bepalen. Naast dit gegeven hebben de media en de staat ook de macht om mensen en hun 

handelingen als strafbaar te bestempelen. Dit proces van etikettering is bekend als de labeling 

theorie, dat volgens Becker kan samengevat worden in ‘deviant behaviour is behaviour that 

people so label’
56

. Om die reden zullen diegenen die sociaal zwakker zijn meer kans lopen op 

bestraffing in plaats van de heersende elite, omdat deze laatste bepalen wat als afwijkend 

gedrag kan beschouwd worden. Verschillende studies tonen aan dat de media een rol spelen in 

het creëren van nieuwe vormen van criminaliteit, wat kan leiden tot het toenemen van 

crimineel gedrag en angst voor criminaliteit. Aan de ene kant kunnen de media het publiek 

stimuleren om meer angstig en bezorg te zijn, aan de andere kant kunnen zij veranderingen in 

het politiële en justitiële apparaat teweegbrengen.
57

 Studies tonen aan dat mensen die hun 

informatie rechtstreeks van de media kregen, meer angst hebben voor criminaliteit dan 

diegenen die hun informatie niet rechtstreeks via de media kregen. Dit kan resulteren in een 

meer punitievere gemoedstoestand naar bijvoorbeeld gevangenisstraf toe.
58

 

 

4. Misdaad en misdaadcontrole in de media  

Wanneer men een krant of een boek leest, naar de radio luistert of de televisie aanzet, zijn 

misdaad en het strafrechtssysteem an sich altijd prominent aanwezig. Mensen worden hier 

dagelijks mee geconfronteerd en dergelijke thema’s zijn niet meer weg te slaan uit de 

mediaberichtgeving.
59

 Volgens Greer en Reiner zijn er drie redenen waarom iets verschijnt in 

de pers.
60

 Een eerste drijfveer is dat een gebeurtenis ‘nieuwswaardig’ moet zijn. Hiermee 

wordt bedoeld dat een fenomeen een zekere aantrekkingskracht moet uitoefenen opdat het 

publiek er meer over zou willen weten. Er zijn een aantal componenten die vasthangen aan 

deze nieuwswaardigheid, ook wel ‘news values’ genoemd. Voorbeelden van zulke 

nieuwswaarden zijn o.a. gewelddadig, individualistisch en visueel. Al deze waarden worden 

gerealiseerd door de notie ‘proximity’. Dit verwijst naar het gegeven dat een artikel 

betekenisvol en ruimtelijk nabij moet zijn. De lezers dienen het gevoel te hebben dat ze dicht 

bij het verhaal staan, zowel emotioneel als fysiek, opdat zij zich met het verhaal kunnen 

                                                 
56 Y. JEWKES, o.c., 20. 
57 C. GREER en R. REINER, o.c., 256.  
58 G. STEPHENS, “Mass Media and Crime and Justice” in R.A. WRIGHT en J.M. MILLER (eds.), Encyclopedia of 

Criminology (Vol. 2), New York, Routledge, 2005, 968. 
59 J. MUNCIE, “The construction and deconstruction of crime” in E. MCLAUGHLIN en J. MUNCIE (eds.), The Problem of 

Crime, Londen, Sage Publications, 2001, 44.  
60 C. GREER en R. REINER, o.c., 262-265. 
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associëren en het artikel beleven als een persoonlijke ervaring.
61

 Een eerste onderzoek met 

betrekking tot deze ‘news values’ werd uitgevoerd door Galtung en Ruge in 1965. Verdere 

studies hierover werden later verricht door Chibnall en Jewkes. Chibnall kwam tot de 

conclusie dat er acht factoren zijn die bijdragen tot het construeren van nieuws
62

. De factoren 

die door Galtung, Ruge en Chilbnall werden geïdentificeerd houden nog steeds stand, maar 

Jewkes heeft deze criteria geactualiseerd en treft twaalf waarden aan. Bij een aantal van deze 

waarden wordt kort stilgestaan
63

:  

 

Voorspelbaar: Feiten die zeldzaam, buitengewoon of onverwacht zijn zullen sneller het 

nieuws halen dan ‘kleine criminaliteit’. Hoewel misdaad an sich spontaan en sporadisch tot 

stand komt, zullen de media voorafgaand aan het eigenlijke proces weten wanneer het 

aanvangt en wanneer het uiteindelijke verdict zal vallen. Deze voorspelbaarheid werken voor 

de media een zekere voorbereiding in de hand. Dit houdt in dat de media o.a. hun uitrusting, 

journalisten en fotografen op elkaar dienen af te stellen, opdat zij onafgebroken kunnen 

berichten over het proces. Dit brengt ons tot de volgende hypothese: 

(1) Aangezien de aanvang en de uitspraak van een assisenproces voor de media een 

belangrijk gegeven zijn, zal er een overvloed aan mediaberichtgeving zijn aan het 

begin en op het einde van het assisenproces en dit zowel in de populaire kranten als in 

de kwaliteitskranten. 

 

Simplistisch: De berichtgeving moet niet eenvoudig zijn, maar moet herleid worden naar een 

minimum aan inhoud. Het verhaal moet beknopt zijn zodat het publiek de aandacht niet 

verliest. Verder moeten de diverse mogelijkheden tot interpretatie gereduceerd worden. 

Boeken, films en gedichten zijn, in contrast met berichtgeving, onderhevig aan verschillende 

vormen van interpretatie waaraan het publiek zijn eigen invulling kan geven. Net zoals het 

fenomeen ‘framing’ dat eerder werd aangehaald, worden misdadigers vaak voorgesteld in 

termen van goed versus kwaad. Andere dichotomieën zijn zwart versus wit, schuldig versus 

onschuldig, normaal versus ziek. Grijs denken doet zich niet voor, vermits individuen het ene 

zijn of het andere.  

 

Individualistisch: De media wenden het proces van personalisatie aan door eenvoudig te 

berichten en door verslag uit te brengen over onderwerpen die het menselijk belang aangaan. 

Bij de beschuldigde worden vaak termen als impulsief, asociaal, beestachtig en agressief 

aangehaald. Bij de berichtgeving over het slachtoffer willen de media het publiek 

                                                 
61 C. GREER, o.c., 165-167. 
62 S. CHIBNALL, Law-and-order news : an analysis of crime reporting in the British press, Londen, Tavistock, 1977, 23.  
63 Y. JEWKES, o.c., 43-64. 
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aanmoedigen om zich met het slachtoffer te vereenzelvigen. Men brengt het slachtoffer in 

beeld als kwetsbaar, geïsoleerd en tragisch onschuldig. Deze alinea brengt ons tot de volgende 

hypothesen:  

(1) Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten zal het slachtoffer 

overwegend positief in beeld worden gebracht. Zij wordt voorgesteld als zijnde een 

kwetsbare, geïsoleerde en onschuldige vrouw.  

(2) Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten zal de beschuldigde 

hoofdzakelijk negatief in beeld worden gebracht. Zij zal beschreven worden als 

impulsief, asociaal, beestachtig en agressief. 

 

Befaamd: De feiten gepleegd door o.a. Dutroux, Hans van Themsche en Ronald Janssen zijn 

gebeurtenissen die na al die jaren nog steeds in ons geheugen staan gegrift. De feiten waren 

verschrikkelijk en de spraakmakende assisenzaken werden dan ook uitvoerig in de pers 

beschreven. Zelf na afloop van het assisenproces hebben deze personen nog altijd enige 

nieuwswaarde. De media nemen namelijk een houding aan ten opzichte van de gepleegde 

misdrijven die overeenstemmen met de gevoelens waarmee het publiek geconfronteerd wordt. 

Verontwaardiging, ongeloof en verbijstering zijn dan ook gevoelens die we vaak zullen 

terugvinden. Het organiseren van een mars is daar een illustratie van. Volgens Garland dienen 

we dit te interpreteren vanuit een Durkheimiaans perspectief waarbij overeenkomstige 

gevoelens collectief gedeeld worden en zo als het ware de solidariteit versterkt.
64

 Dit brengt 

ons tot volgende hypothese: 

(1) Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten verwachten we na afloop van 

het assisenproces veel reacties die de ‘publieke opinie’ weergeven.  

 

Gewelddadig: Geweld is en blijft een begeerd topic in de mediaberichtgeving. Het voldoet 

namelijk aan de verwachtingen van de media om gebeurtenissen dramatisch te kunnen 

voorstellen. De berichtgeving over geweldsdelicten vinden we terug doorheen de volledige 

krant, al is het niet uitgesloten dat men deze gebeurtenissen gebruikt om een bladzijde op te 

vullen. Onderzoek geeft aan dat de Britse pers vijfenzestig procent van de 

misdaadberichtgeving wijdt aan interpersoonlijk geweld. Echter geven politiestatistieken aan 

dat slechts zes procent van de geregistreerde criminaliteit interpersoonlijk geweld omvat.  

 

Visueel en grafisch: Televisienieuws heeft in tegenstelling tot kranten een grotere 

geloofwaardigheid bij het publiek. Enerzijds omdat televisie minder partijdig is dan de 

geschreven pers, anderzijds omdat het een hogere kwaliteit aan beelden produceert. Deze 
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afbeeldingen fungeren als een soort aantrekkingskracht. Vandaag de dag wordt bijna elk 

nieuwsitem ondersteund door verschillende foto’s en afbeeldingen.  

 

Al deze waarden werken een selectieve berichtgeving in de hand en kunnen verklaren waarom 

o.a. gewelddadige en seksuele misdrijven opmerkelijk aanwezig zijn in de 

mediaberichtgeving.
65

 Een tweede reden kan volgens Greer en Reiner gezocht worden in de 

‘politiek-ideologische achtergrond van de krant’. Sommige kranten zijn aanhangers van een 

bepaald politiek gedachtegoed en hun verslaggevers zijn zich hier bewust van.
66

 Niet alle 

kranten komen hier openlijk voor uit, maar er zijn er een aantal die hun politieke overtuiging 

niet onder stoelen of banken steken. Illustraties hiervan zijn de DM en DS.
67

 Een laatste 

drijfveer hangt samen met ‘structurele en culturele determinanten van news-making’. Deze 

hebben o.a. betrekking op het personeel dat werkzaam is bij rechtbanken. Deze kunnen voor 

journalisten als bron fungeren en dragen zo hun steentje bij aan de verslaggeving. Men dient 

wel in acht te nemen dat deze manier van werken er voor kan zorgen dat men enkel oog heeft 

voor opgeloste zaken, wat op zijn beurt kan leiden tot een onrealistisch beeld van het 

politieoptreden op het gebied van effectiviteit. Daarnaast oefenen zowel politie als justitie 

controle uit op de informatie waarop journalisten zich baseren, aangezien beide instanties de 

eerste zijn tot wie journalisten zich wenden om nieuws heet van de naald te verkrijgen. Dit 

versterkt de machtspositie van zowel politie als justitie.
68

 

 

De berichtgeving over misdaad de dag van vandaag varieert met de berichtgeving van pakweg 

twintig jaar geleden. Toen stonden de misdrijven moord, diefstal en kleine criminaliteit 

hoofdzakelijk in de schijnwerpers. Anno 2013 wordt, naast deze misdrijven, ook aandacht 

besteed aan o.a. terrorisme, drugs, kindermishandeling, verkrachting en fraude.
69

 Greer en 

Reiner komen tot enkele merkwaardige bevindingen op het gebied van 

misdaadverslaggeving.
70

 Ten eerste hangen de omvang en de waarde van 

criminaliteitsnieuws af van het medium en het type krant. In populaire kranten wordt er meer 

aandacht besteed aan geweldsdelicten van persoonlijke aard dan in kwaliteitskranten. Dit 

brengt ons tot volgende hypothese: 
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(1) In de populaire kranten zullen er meer artikels voorhanden zijn over het assisenproces 

van de zogenaamde parachutemoord dan in de kwaliteitskranten, vermits het een 

misdrijf van persoonlijke aard is.  

 

Wanneer het medium in acht wordt genomen, kunnen we stellen dat geweldsdelicten in 

televisie-journaals samenhangen met de hoeveelheid criminaliteitsnieuws dat aanwezig is in 

populaire kranten. Ten tweede zijn gewelddelicten, in casu moord, de meest voorkomende 

misdrijven waarover wordt bericht in kranten, dit in tegenstelling tot eigendomsdelicten. Dit 

strookt niet met officiële statistieken waar eigendomsdelicten sterk aanwezig zijn. Wanneer er 

bij moord motieven voorhanden zijn van geldelijke, jaloerse of vergeldende aard wordt dit 

meer neergeschreven in kranten. Daarnaast zijn de kenmerken van slachtoffers significant 

aanwezig in de berichtgeving. Dit brengt ons tot volgende hypothese: 

(1) Vermits het slachtoffer vrouwelijk is, zal er in de mediaberichtgeving veel aandacht 

worden besteed aan haar karakteristieken en dit zowel in de populaire kranten als in de 

kwaliteitskranten. 

 

Deze kenmerken worden meer onderstreept wanneer het slachtoffer een kind, vrouw of een 

persoon is die een hogere status behelst. Dit ligt in lijn met een andere factor die wijst op het 

belang van het geslacht van de verdachte. Zowel de officiële statistieken als de 

krantenverslaggeving beschouwen het plegen van misdrijven voornamelijk als een mannelijke 

aangelegenheid. Ten derde concluderen Greer en Reiner dat politiediensten in films en series 

overwegend positief worden voorgesteld. Zij worden afgebeeld als aardig, eerlijk en correct. 

Doch zien we een verschuiving vanaf de jaren zestig waarin zij zich meer en meer schuldig 

maken aan corruptie en dat zij brutaal en discriminerend te werk gaan. Met betrekking tot 

slachtoffers heeft men in films en series aandacht voor hun situatie die vaak als een 

lijdensweg wordt weergegeven en wordt aanschouwd als de drijvende kracht achter het 

verhaal. Ten slotte worden politie en justitie in literaire fictie weergegeven als diegenen die 

slachtoffers van misdrijven verdedigen. Wanneer we kijken naar de positie van slachtoffers in 

literaire fictie zien we dat er zich een tendens heeft voorgedaan waarin zij niet meer vaag 

worden voorgesteld, maar eerder een cruciale positie binnen het verhaal innemen.  

 

5. Besluit  

Uit dit hoofdstuk kunnen we onthouden dat de media een arsenaal aan communicatiemiddelen 

voorhanden hebben om informatie te verspreiden. Daarnaast worden de media voornamelijk 

gezien als bronnen van informatie en entertainment. Verder kan uit dit hoofdstuk besloten 

worden dat de samenwerking tussen de media en justitie niet altijd van een leien dakje loopt. 
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Uit het concept ‘trial by media’ blijkt dat de media zich schuldig maken aan het negatief 

berichten over de verdachte alvorens het proces gevoerd is. Eveneens hebben we stilgestaan 

bij enkele theoretische benaderingen en criminologische theorieën m.b.t. media en 

criminaliteit. Verder hebben we kort de agendasettingtheorie besproken die stelt dat het de 

media zijn die bepalen wat op de agenda komt. Het begrip ‘framing’ toont aan dat journalisten 

bepaalde eigenschappen van daders en slachtoffers extra gaan accentueren en als het ware 

stigmatiseren. Ten slotte hebben we enkele algemene bevindingen met betrekking tot misdaad 

en misdaadcontrole in de media vastgesteld. Greer en Reiner stelden vast dat er drie drijfveren 

zijn waarom een gebeurtenis het nieuws haalt, zijnde: nieuwswaardigheid, de politiek-

ideologische achtergrond van de krant en enkele structurele-culturele determinanten. Deze 

nieuwswaardigheid hangt volgens Jewkes samen met twaalf waarden, waarvan we er enkele 

hebben aangehaald. Verder kwamen Greer en Reiner tot enkele merkwaardige conclusies 

inzake de berichtgeving over criminaliteit. Deze hebben zowel betrekking op de aard van de 

delicten, het type medium als op de beeldvorming van de actoren die betrokken zijn bij een 

misdrijf en dit zowel in de non-fictie als fictie. Dit eerste hoofdstuk heeft bijgedragen tot het 

formuleren van een aantal hypotheses die we in acht zullen nemen voor het empirisch 

onderzoek.
71

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 Zie: ‘Hoofdstuk 5 – 6.1.2. Hypotheses kwantitatieve inhoudsanalyse en 6.2.2. Hypotheses kwalitatieve inhoudsanalyse’ van 

deze masterproef voor een volledig overzicht van de hypotheses.  
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Hoofdstuk 2: De representatie van moord en de formele en 

informele reacties hierop in kranten 

 

1. Inleiding 

In dit tweede hoofdstuk staan we stil bij de representatie van criminaliteit in de media, in het 

bijzonder moord. Deze beeldvorming heeft betrekking op een aantal communicatiemiddelen 

waaruit het medialandschap vandaag de dag bestaat. In het bijzonder besteden we aandacht 

aan de non-fictie en fictie. Dit hoofdstuk wordt aangevat met non-fictie waarbij kranten en 

journaals worden belicht. Omdat kranten het onderwerp uitmaken van ons empirisch 

onderzoek staan we hier langer bij stil. Vooreerst wordt het onderscheid gemaakt tussen 

populaire kranten en kwaliteitskranten. Daarnaast hechten we belang aan de beeldvorming in 

kranten van zware geweldsdelicten, vrouwelijke beschuldigden, slachtoffers en het politiële 

en justitiële apparaat. Verder staan we stil bij fictie die bestaat uit films, misdaadseries en 

literaire fictie. We eindigen dit hoofdstuk met een besluit waarin wordt weergegeven wat de 

theoretische en empirische onderzoeksliteratuur oplevert over de representatie van moord in 

de non-fictie en fictie en de formele en informele reacties hierop.  

 

2. De beeldvorming van criminaliteit  

2.1. Non-fictie  

2.1.1. Kranten  

In het eerste hoofdstuk werd reeds aangehaald dat de omvang en de waarde van 

criminaliteitsnieuws afhankelijk is van het medium en het type krant. Zo zou er in populaire 

kranten meer belang gehecht worden aan geweldsdelicten van persoonlijke aard dan in 

kwaliteitskranten. Laten we het onderscheid tussen beide kranten duiden. Populaire kranten 

willen ervoor zorgen dat hun berichtgeving overeenstemt met de werkelijkheid. Men trekt de 

aandacht van de lezers door bepaalde elementen weer te geven zoals grote sensationele 

krantenkoppen, bondige verslaggeving, spectaculaire foto’s en sterke columns over simpele 

thema’s. Deze worden op een entertainende en dynamische manier voorgesteld. 

Berichtgeving die dynamisch wordt neergeschreven lijkt levendig en wordt door lezers als 

reëel ervaren. Dergelijke kranten zijn in een staat om bij de lezers een gevoel op te wekken 

van wat het zou zijn indien men zich in die situatie bevindt.
72

 Kwaliteitskranten daarentegen 

leggen de focus meer op het literaire en het symbolische. De inhoud is dan ook meer 

uitgebreid en bevat onderwerpen die complexer zijn van aard zoals politiek, economie en het 

bedrijfsleven. Voor dergelijke kranten zijn de bronnen bij wie ze informatie inwinnen heel 

                                                 
72 R.V. ERICSON, P.M. BARANEK en J.B.L. CHAN, Representing order: crime, law and justice in the news media, 
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belangrijk. Karakteristieken van de berichtgeving zijn het gebrek aan spectaculaire foto’s en 

een sobere opmaak.
73

  

 

Representatie van zware geweldsdelicten  

De berichtgeving over criminaliteit is aanzienlijk en frequent aanwezig in kranten. De 

meerderheid verschijnt in de eerste twee secties van de krant en/of op de voorpagina bij wijze 

van aankondiging.
74

 Dit brengt ons tot volgende hypothese: 

(1)  Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten verschijnt de berichtgeving 

over het assisenproces van de zogenaamde parachutemoord op de voorpagina en in de 

eerste twee secties van de krant. 

 

Misdrijven die doorgaans aanwezig zijn in de verslaggeving zijn zware geweldsdelicten zoals 

moord, doodslag, verkrachting en aanranding. De alledaagse eigendomsdelicten als inbraak en 

diefstal worden minder belicht.
75

 Howitt bevestigt deze trend. Er is als het ware een 

overrepresentatie van moord, doodslag en verkrachting en een onderrepresentatie van diefstal 

en inbraak. Analoog aan Greer en Reiner besluit Howitt dat dit niet strookt met de officiële 

statistieken waar eigendomsdelicten immers sterk aanwezig zijn.
76

 Moord en doodslag blijven 

standhouden in de krantenverslaggeving. Zo een dertig à viertig procent van de berichtgeving 

in de krant wordt hieraan gewijd. Hierbij merken we op dat men veelvuldig bericht over 

moorden die het minst voorkomen, zoals moord met een vrouwelijk slachtoffer of 

meervoudige moord. Hier staat tegenover dat men minder aandacht schenkt aan moorden die 

het meest voorkomen.
77

 Dit kan verklaard worden door het gegeven dat men in de 

mediaberichtgeving ‘the law of opposites’ hanteert. De elementen die worden weergegeven in 

de media over criminaliteit, daders en slachtoffers zijn in contrast met de officiële 

criminaliteitsstatistieken.
78

 De omstandigheden waarin de moord zich heeft afgespeeld, spelen 

een belangrijke rol in het al dan niet rapporteren. De moorden waarover men het meest bericht 

zijn diegenen zonder motief en van seksuele aard.
79

  

 

 

                                                 
73 R.V. ERICSON, P.M. BARANEK en J.B.L. CHAN, o.c., 28-35. 
74 S.M. CHERMAK, Victims in the news: crime and the American news media, Boulder, Westview Press, 1995, 47. 
75 R. SURETTE, Media, crime and criminal justice: images, realities and policies (Fourth edition), Belmont, Wadsworth 

Cengage Learning, 2011, 58. 
76 D. HOWITT, Crime, the media and the law, Chichester, John Wiley & Sons, 1998, 30-31. 
77 M.B. ROBINSON, Media coverage of crime and criminal justice, Durham, Caroline Academic Press, 2011, 89-90. 
78 J.M. POLLAK en C.E. KUBRIN, “Crime in the news: How crimes, offenders and victims are portrayed in the media”, 

Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 2007, Vol. 14 (nr. 1), (59) 61-62. 
79 M. PEELO en K. SOOTHILL, “Questioning homicide and the media: analysis of content or content analysis?” in D. 

GADD, S. KARSTEDT en S. MESSNER (eds.), The Sage Handbook of Criminological Research Methods, Londen, Sage 

Publications, 2012, 248-249. 



 

26 

Representatie van vrouwelijke beschuldigden  

Men is er van overtuigd dat er een verband bestaat tussen geslacht en het plegen van 

criminaliteit. We kennen allemaal het stereotiep van mannen als misdadigers en 

criminaliteitsstatistieken beamen dit ook. Desalniettemin zien we in de media dat wanneer 

men over gewelddadige delicten bericht, een derde handelt over vrouwelijke misdadigers. 

Vrouwen die zich schuldig maken aan moord zijn eerder zeldzaam. Voor kranten heeft dit een 

grotere nieuwswaarde dan moorden gepleegd door mannen. De misdrijven die vrouwen 

plegen worden doorgaans omschreven als irrationeel, emotioneel of slecht en hun drijfveren 

zijn vaak ingegeven door hebzucht, wraak en liefde.
80

 Jewkes identificeert acht eigenschappen 

die de media hanteren om hun berichtgeving over vrouwen die zich schuldig maken aan 

zware delicten kracht bij te zetten. Enkele karakteristieken bekijken we van naderbij
81

: 

 

Fysieke aantrekkelijkheid: Het uiterlijk van vrouwen dat zich schuldig maken aan ernstige 

geweldsdelicten worden door de media vaak onder de loep genomen. In welke mate de media 

zijn blijven vastzitten in Lombroso’s biologisch determinisme wordt aan de hand van een 

Australische studie geïllustreerd. De beschuldigden werden in de kranten beschreven als 

onvrouwelijk, onnatuurlijk en in het bezit van een enorme bips. Verder werden zij 

omschreven als corpulent en zag hun gelaatsuitdrukking er boosaardig uit.  

 

Idealen: Wanneer vrouwen niet voldoen aan de idealen die worden vooropgesteld, is de kans 

groter dat zij worden aanzien als slechte vrouwen of moeders. Eigenschappen die van belang 

zijn in beeldvorming over de ideale vrouw zijn: (1) echtelijke status, (2) kinderen en (3) 

achtergrond van de familie. Het stereotiepe beeld van vrouwen is dat zij huisvrouwen zijn. 

Verder dienen zij economisch en emotioneel afhankelijk te zijn van hun man. Het is dan ook 

geen verassing dat vrouwen die niet in dit plaatje passen worden aanzien als slechte vrouwen.  

 

Geestestoestand: De gezondheidstoestand van de beschuldigde maakt meer dan ooit het 

voorwerp uit van een debat op het niveau van het hof van assisen. Vrouwen die zware 

geweldsdelicten plegen worden door hun raadsman dikwijls geadviseerd om schuld te 

bekennen gebaseerd op psychiatrische gronden. Volgens Howitt wordt de geestestoestand van 

een beschuldigde snel aangehaald wanneer men met ongewone en bizarre delicten wordt 

geconfronteerd. Dit past namelijk in het plaatje dat deze individuen gewelddadig en 

onvoorspelbaar zijn. Wanneer men de geestestoestand aan criminaliteit kan linken verhoogt 

                                                 
80 A. MAYR en D. MACHIN, The language of crime and deviance : an introduction to critical linguistic analysis in media 

and popular culture, Londen, Continuum International Publishing Group, 2012, 111-115.; R. SURETTE, o.c., 54. 
81  Y. JEWKES, o.c., 127-146. 



 

27 

dit de nieuwswaarde en wordt dit al snel voorpaginanieuws.
82

 Deze karakteristieken brengen 

ons tot volgende hypothese: 

(1) In de mediaberichtgeving zal er veel aandacht worden besteed aan het uiterlijk van de 

beschuldigde en dit zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten.  

 

Representatie van slachtoffers  

Tot nu toe hebben we enkele eigenschappen belicht inzake de krantenberichtgeving over 

moord en vrouwelijke beschuldigden. Hierop volgen enkele bevindingen over slachtoffers van 

overeenkomstige misdrijven. Slachtoffers van misdrijven zijn nieuwswaardig omdat zij aan 

het verhaal een menselijke en emotionele bijdrage leveren. Reacties van familie en 

nabestaanden worden aangewend om aan te tonen hoe het is om bij een ernstig misdrijf 

betrokken te zijn. Lezers worden hierdoor uitgenodigd om indirect het misdrijf te beleven.
83

 

Verder is er een toename in het gebruik van foto’s van het slachtoffer en zijn/haar familie. 

Deze foto’s zijn vaak afkomstig uit familiealbums en worden doorgaans geplaatst naast 

hedendaagse foto’s van de rouwende familieleden. De meeste kranten neigen ernaar om foto’s 

van het slachtoffer als onderdeel van een liefdevol gezin te publiceren.
84

 Dit brengt ons tot de 

volgende hypothese: 

(1) Vermits populaire kranten meer foto’s publiceren dan kwaliteitskranten, verwachten 

we in de mediaberichtgeving van de populaire kranten meer foto’s van het slachtoffer 

en haar nabestaanden. 

 

De familie en nabestaanden van het slachtoffer worden vaak aanzien als dubbel slachtoffer. 

Deze secundaire victimisatie wordt in de hand gewerkt door enerzijds de dader en anderzijds 

door justitie an sich.
85

 Om de aandacht van de lezers te trekken kan de misdaadberichtgeving 

belang hechten aan enkele demografische karakteristieken van het slachtoffer. Deze 

karakteristieken hebben betrekking op: (1) naam, (2) adres, (3) geslacht, (4) afkomst, (5) 

echtelijke status, (5) leeftijd en (6) beroep. Afwijkend van Greer en Reiner toont het 

onderzoek van Chermak aan dat de meeste karakteristieken doorgaans niet worden vermeld in 

de berichtgeving. Deze leveren echter geen bijdrage aan de nieuwswaardigheid van een 

misdrijf, maar worden alleen aangewend om het verhaal minder vaag voor te stellen. Leeftijd, 

afkomst, beroep en echtelijke status worden zelden weergegeven. Wanneer kinderen of 

ouderen het slachtoffer worden van een misdrijf wordt aan de leeftijd van het slachtoffer wel 

belang gehecht. In zestig procent van de berichtgeving over een specifiek delict waarin een 
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slachtoffer aan te pas komt, wordt de naam van het slachtoffer vermeld. Het adres van het 

slachtoffer wordt zelden weergegeven. Het beroep van het slachtoffer wordt enkel vermeld 

wanneer het een bijdrage kan leveren aan de nieuwswaardigheid. Slachtofferschap van 

studenten, justitiemedewerkers en hulpverleners worden meer als nieuwswaardig beschouwd 

dan andere professies.
86

 

 

In de berichtgeving over vrouwelijke slachtoffers is het niet ongewoon dat zij afgebeeld 

worden als zijnde zelf verantwoordelijk voor hun slachtofferschap. Een studie over de 

berichtgeving van een krant betreffende vrouwelijke slachtoffers van moord besluit dat de 

krant zowel op directe als indirecte wijze het slachtoffer de schuld geeft van haar eigen dood. 

Het slachtoffer negatief beschrijven en aandacht besteden aan hun liefdesgeschiedenis zijn 

hier illustraties van.
87

 Net zoals Jewkes argumenteert Meyers dat vrouwelijke slachtoffers 

respectievelijk volledig goed of volledig slecht worden afgebeeld.
88

 

 

Representatie van het politiële en justitiële apparaat  

Greer en Reiner stellen dat de beeldvorming van het politiële en justitiële apparaat in de 

media globaal genomen overwegend positief is. De media belichten bij politie hoofzakelijk 

hun geboekte successen en integriteitsgevoel. Desalniettemin nemen we bij beide instanties 

een trend waar waarbij er ruimte is voor kritiek. Deze heeft betrekking op hun effectiviteit, 

gerechtigheid en eerlijkheid.
89

 Bij de media zien we een tendens om de nadruk te leggen op 

misdrijven die opgeklaard zijn. Dit treedt naar voren in de berichtgeving over de arrestatie en 

de uitspraak in een rechtszaak. Deze gaan gepaard met een verslaggeving in de rechtszaal 

waarbij men belang hecht aan de aanklager en aan de zetelende rechter die het verdict 

voorleest. Daarnaast legt men in de misdaadberichtgeving meer en meer de klemtoon op 

politiediensten, waarbij ontwikkelingen over het onderzoek worden verspreid via een 

persconferentie.
90

 Volgens Reiner bestaan er twee opvattingen over de representatie van 

politiediensten door de media. Enerzijds de hegemoniale opvatting, anderzijds de subversieve 

opvatting. De eerste opvatting kent aan de politie een controlerende functie toe op hetgeen de 

media produceren. Politiediensten hebben als het ware de macht om een gunstig beeld van 

zichzelf te promoten. Bij de tweede opvatting daarentegen worden de media door de 

politiediensten aanzien als een bedreiging, vanwege hun capaciteit om wanpraktijken en 
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corruptie aan het licht te brengen.
91

  In tegenstelling tot televisienieuws is de berichtgeving 

over politie in kranten meer evenwichtig. Kranten berichten veelvuldig over politie in 

positieve zin, mede omdat journalisten sterk afhankelijk zijn van het politiële en justitiële 

apparaat om informatie in te winnen over criminaliteit.
92

 Nederlands onderzoek naar de 

berichtgeving over moord in drie kranten (De Telegraaf, de Volkskrant en NRC Handelsblad) 

concludeert dat politieambtenaren die in het bezit zijn van belangrijke informatie aangaande 

een moordzaak, worden aanzien als primaire bronnen. Deze worden bijgevolg met hun 

volledige naam en functie in de krant weergegeven.
93

 Deze alinea brengt ons tot de volgende 

hypothese:  

(1) Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten zal de berichtgeving over het 

politiële en justitiële apparaat globaal genomen positief zijn. 

 

Misdrijven die buitengewoon en intrigerend zijn trekken de media aan. Eens het tot een 

rechtszaak komt, wordt het door de media vaak omschreven als zijnde het proces van het jaar. 

De berichtgeving vangt aan met de ontdekking van het misdrijf of met de arrestatie van een 

verdachte. Daarnaast zullen de media alle aspecten van de zaak belichten en worden rechters, 

advocaten, politie, getuigen, juryleden en beschuldigden veelvuldig gefotografeerd. Verder 

wordt de persoonlijkheid, het uiterlijk en de relaties onderling van al deze actoren onder de 

loep genomen. Dit brengt ons tot de volgende hypothese: 

(1) Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten zullen in de 

mediaberichtgeving veel foto’s aanwezig zijn van de rechters, advocaten, politie, 

getuigen en juryleden.  

 

De berichtgeving is in de mate van het mogelijke live en foto’s worden verkozen boven tekst. 

De tekst is hoofdzakelijk speculerend en sensationeel van aard. Lezers kunnen van dergelijke 

berichtgeving onder de indruk zijn en ervaren dit vaak als entertainment, doch zullen zij 

weinig leren over de dagelijkse werking van rechtbanken. De media leveren daarnaast in hun 

berichtgeving individuele verklaringen voor het gepleegde misdrijf, zijnde: hebzuchtig, 

jaloers, wraakzuchtig en geestesziek.
94

 

 

Verder wordt de relatie tussen de media en advocaten als moeilijk ervaren. Verslaggevers 

hebben het vaak moeilijk om de procedures met betrekking tot justitie te doorgronden. 
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Advocaten lopen daardoor het risico dat zij door verslaggevers verkeerd geïnterpreteerd 

worden.
95

 Voorts is er weinig theoretische en empirische onderzoeksliteratuur voorhanden 

met betrekking tot de representatie van de media en de rechterlijke macht. Onderzoek verricht 

over de relatie tussen het Hooggerechtshof en de pers toont aan dat berichtgeving eerder 

schaars en sporadisch is. Verslaggevers worden geconfronteerd met een waaier aan 

uitdagingen om te berichten over een orgaan die eigenlijk weinig interesse heeft in relaties 

met de pers.
96

 Niettemin willen we enkele algemene bevindingen weergeven van Vison en 

Ertter over de berichtgeving over rechtszaken.
97

 Ten eerste maken journalisten een selectie in 

de onderwerpen waarover zij berichten. De berichtgeving focust zich eerder op rechtszaken 

over moord en andere vormen van geweldsdelicten dan op geweldloze misdrijven. Zware 

geweldsdelicten en moord in het bijzonder hebben immers een hoog entertainmentgehalte. 

Dergelijke rechtszaken verschijnen doorgaans op bladzijde één van de krant. Ten tweede zijn 

er enkele merkwaardige resultaten inzake de actoren die bij een rechtszaak betrokken zijn. 

Volgens Vison en Ertter hechten journalisten bij de berichtgeving over rechtszaken veel 

belang aan de beschuldigden en minder aan de openbare aanklager en de slachtoffers. Verder 

zijn het advocaten en rechters die in de schijnwerpers staan. Beide worden beschouwd als 

dynamische actoren, dit in tegenstelling tot de openbare aanklager en beschuldigde die men 

eerder een observatierol aanmeet. Dit brengt ons tot de volgende hypothese:  

(1) In de mediaberichtgeving van zowel de populaire kranten als de kwaliteitskranten zal 

er geen aandacht worden besteed aan de openbaar aanklager.  

 

Daarnaast deinzen advocaten er niet voor terug om na afloop van een procesdag de pers te 

woord te staan. Ten slotte is de interesse van de media in rechtszaken het sterkst wanneer de 

rechtszaak van start gaat en wanneer de zaak op zijn einde loopt. Het begin en het einde van 

een rechtszaak wordt door journalisten als zeer boeiend en voorspelbaar opgevat. Bij aanvang 

ligt de focus hoofdzakelijk op de akte van beschuldiging en het verhoor van de beschuldigde 

door de voorzitter. Aan het einde van de rechtszaak spitst men zich toe op het verdict. Dit 

brengt ons tot volgende hypothese:  

(2) Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten zal men veelvuldig berichten 

over de akte van beschuldiging, het verhoor van de beschuldigde door de voorzitter 

van het hof van assisen en het verdict.  
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Finaal merken we een verschil op in kwaliteitskranten en populaire kranten aangaande het 

citeren van belangrijke actoren die betrokken zijn bij een rechtszaak. Populaire kranten 

hechten meer belang aan citaten van politiebeambten dan kwaliteitskranten. Deze tendens is 

eveneens van toepassing op de openbaar aanklager, advocaten, voorzitter en nabestaanden van 

het slachtoffer en de beschuldigde. De media vragen familie en vrienden van het slachtoffer 

frequent een reactie opdat zij hun leed zouden uiten. Nabestaanden van het slachtoffer geven 

eveneens aan hoe zwaar een rechtszaak doorweegt, niet enkel fysiek maar ook mentaal.
98

 

Deze alinea brengt ons tot volgende hypothese:  

(1) In de populaire kranten zal men meer citaten aanhalen van politieagenten, advocaten, 

de voorzitter en nabestaanden van zowel het slachtoffer als de beschuldigde dan in de 

kwaliteitskranten.  

 

2.1.2. Journaal  

Televisie is en blijft een medium dat zijn visuele capaciteit ten volle benut. Deze visuele troef 

zorgt ervoor dat de berichtgeving overeenstemt met de context waarin deze tot stand is 

gekomen. Televisienieuws is eveneens voortdurend in beweging en de berichtgeving lijkt 

doorgaans actueler. Bijna elke dag in een nieuwsuitzending zien we reporters ter plaatse gaan 

en live uitzenden. Kranten berichten daarentegen over gebeurtenissen die in het verleden 

hebben plaatsgegrepen. Wel nemen we een trend waar waarbij kranten via het internet een 

update geven over gebeurtenissen die overdag plaatsvonden. Verder kan je op de website van 

een krant dikwijls een belangrijk assisenproces op de voet volgen. Televisienieuws wordt 

doorgaans eenvoudiger weergegeven dan de berichtgeving in kranten. Kranten hebben 

immers de capaciteit om gedetailleerde, lange en complexe verhalen weer te geven, dit in 

tegenstelling tot televisie die eerder het concrete en het dramatische aspect zal aanwenden en 

waar de subtiliteit soms zoek is. Televisieprogramma’s zijn gebonden aan een tijdsbestek, wat 

een selectiviteit in de berichtgeving teweegbrengt.
99

 Daar waar kranten belang hechten aan 

ruimte staat bij televisie de notie van tijd centraal. Televisie heeft, naast het overbrengen van 

beelden, eveneens de mogelijkheid om geluid te produceren. Kranten kunnen niet anders dan 

zich toe te spitsen op krantenkoppen en foto’s, gemaakt om de aandacht van de lezer te 

trekken. Het onderscheid tussen kranten en televisienieuws weerspiegelt zich eveneens in de 

actieve en passieve rol die aan het publiek wordt toegeschreven. Lezers van kranten hebben 

een actieve rol in hun nieuwsconsumptie, daar zij een keuze maken in welke artikels zij willen 

lezen. Bij televisienieuws hebben kijkers echter geen keuze. Elke middag en avond stemmen 

miljoenen kijkers af op televisienieuws en hebben geen keuzemogelijkheid in de 
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berichtgeving. Men zit erbij en men kijkt ernaar.
100

 Ten slotte zijn er verschillen 

waarneembaar in de berichtgeving over de rechtshandhaving. Televisienieuws over politie is 

disproportioneel positief. Regelmatig zien we beelden van politiebeambten die verdachten 

achtervolgen en arresteren. Dit wekt de indruk dat de politie meer effectief is dan officiële 

statistieken beamen. Doch merken we op dat televisienieuws ook het wangedrag van de 

politie belicht, wat kan leiden tot een vermindering van het vertrouwen in politie door de 

publieke opinie. Reiner en Surette argumenteren dat deze negatieve beeldvorming niet wordt 

gezien als een algemeen probleem, maar eerder als het aanwezig zijn van een rotte appel in de 

mand.
101

   

 

Lowry analyseerde in de jaren zeventig de omvang van ‘slecht’ nieuws in 

nieuwsuitzendingen. Ongeveer tien procent van alle nieuwsberichten hadden betrekking op 

criminaliteit en ongeveer achtentwintig procent was werkelijk slecht nieuws. Verder 

concludeerde hij dat de berichtgeving over criminaliteit relatief kort was, zo’n dertig 

seconden, en werd weergegeven aan het einde van de nieuwsuitzending.
102

  Naar mijn mening 

zijn deze resultaten vandaag de dag niet meer toepasbaar, daar belangrijke hoofdpunten 

betreffende criminaliteit in het begin van de nieuwsuitzending worden weergegeven en niet 

zozeer op het einde. De berichtgeving over criminaliteit varieert eveneens van het type 

zender. Uit onderzoek kwam naar voren dat er verschillen zijn tussen de VTM- of VRT-

nieuwsdienst. De zender VTM zou meer berichten over criminaliteit dan de VRT-zender. 

Deze laatste spitst zich meer toe op de berichtgeving over politiek en economie.
103

 Een ander 

onderzoek gaf aan dat de nieuwsberichtgeving van commerciële zenders sensationeler zijn 

dan de nieuwsberichtgeving van publieke zenders.
104

 

 

Net als journaalankers aanwezig op de televisie, dient de radio eveneens een selectie te maken 

in het nieuws dat zij brengen, opdat dit de luisteraars hun aandacht trekt. Dit uit zich in een 

beperkt taalgebruik en een dramatische opbouw. Radionieuws is kort, beknopt en behelst 

voornamelijk topics die aangrijpend zijn. Het taalgebruik is gelimiteerd en minder complex. 

Objectiviteit staat centraal en men hecht - in tegenstelling tot populaire kranten - minder 

belang aan het individualistische en het emotionele. De radio is als het ware een ‘blind 

medium’ omdat het niet visueel kan berichten. Men vangt dit op door mensen aan het woord 
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te laten die, al dan niet beroepsmatig, een voeling hebben met het thema. Luisteraars worden 

hierdoor aangemoedigd om zich dit visueel voor te stellen.
105

 

 

2.2. Fictie  

Volgens Greer en Reiner is de weergave van criminaliteit in fictie gelijkaardig met de 

voorstelling van criminaliteit in het nieuws.
106

 Doch maken we even het onderscheid tussen 

films, misdaadseries en literaire fictie.  

 

2.2.1. Films en misdaadseries  

Geweld en moord zijn en blijven prominent aanwezig in de diverse mediums die het 

medialandschap rijk zijn. Vroeger waren deze delicten hoofdzakelijk aanwezig in actie-, 

rampen- en horrorfilms. De dag van vandaag kenmerken veel filmgenres en misdaadseries 

zich door hun gewelddadig karakter.
107

 In fictie wordt moord doorgaans ingegeven door 

hebzucht en gaat men doordacht te werk, dit in tegenstelling tot non-fictie. Moord is daar 

dikwijls het resultaat van een huiselijk dispuut of een geschil tussen jonge mannen.
108

 Moord 

grijpt het publiek aan en wordt bijgevolg ervaren als fascinerend en dramatisch. Het is tevens 

een vorm van entertainment. In 2003 is er onderzoek verricht naar de representatie van moord 

in drie Amerikaanse misdaadseries, zijnde: ‘NYPD Blue’, ‘Law and Order’ en ‘The Practice’. 

Hieruit werd afgeleid dat er een overrepresentatie was van zware geweldsdelicten, in het 

bijzonder moord gevolgd door verkrachting en diefstal.
109

 In de populaire misdaadserie ‘CSI 

Miami: Crime Scene Investigation’ gaat er geen aflevering voorbij waar het delict moord niet 

aan bod komt. De serie vat aan met een openingsscène waarbij de kijker onmiddellijk 

geconfronteerd wordt met een slachtoffer. Onderzoek, waarbij elf afleveringen onder de loep 

werden genomen, toonde aan dat het delict moord vierentwintig keer aanwezig was.
110

  

 

In fictie zijn daders hoofdzakelijk mannen met een hoge status, blank en van middelbare 

leeftijd. De politieserie ‘Cops’ wijkt hier vanaf. Daders worden daar voorgesteld als niet- 

blanke jongeren die afkomstig zijn van de lagere klasse. Fictie typeert zich door zijn hoge 

ophelderingsgraad. Politiediensten hebben slechts een tijdsbestek van vijftig minuten om de 

dader te vatten. De voorstelling van daders en slachtoffer komen, net zoals in kranten, niet 

overeen met de criminaliteitsstatistieken. Slachtofferschap in fictie doet zich hoofdzakelijk 
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voor bij vrouwen.
111

 Zij worden hetzij voorgesteld als hulpeloze wezens, hetzij als heroïsche 

wrekers. Slachtoffers van moord worden in het bijzonder marginaal voorgesteld. In fictie wil 

men het publiek aanmoedigen om niet met afkeer naar criminaliteit te kijken. Men drijft de 

spanning op opdat zij zichzelf afvragen hoe de moord is gebeurd.
112

 Binnen de filmindustrie 

wordt er de afgelopen twee decennia meer en meer aandacht besteed aan vrouwelijke daders. 

Om van hen een beeld te scheppen, maakt men gebruik van hun seksuele mentale toestand. 

Het stereotiepe beeld is doorgaans een krankzinnige vrouw die haar familie bedreigt.
113

 

 

Misdaadseries over criminaliteit en justitie zijn met de jaren veranderd. De jaren zestig en 

zeventig kenmerken zich door een positieve houding ten aanzien van politiediensten en 

justitie. Zij werden voorgesteld als eerlijk, hardwerkend en als echte bestrijders tegen 

criminaliteit. Sinds de jaren tachtig heeft er zich een tendens voorgedaan waarbij corruptie, 

het gebruik van drugs en geweld niet uit den boze was bij politiediensten. Het onderscheid 

tussen goed en slecht wordt alsmaar moeilijker. In populaire misdaadseries staat gerechtigheid 

centraal. Al deze misdaadseries hebben met elkaar gemeen dat de dader voor zijn misdaden 

aansprakelijk moet worden gesteld. In tegenstelling tot het politieoptreden komen rechtszaken 

minder voor in films. Deze laatste zijn daarentegen wel populair in het nieuws. Wel hebben 

films de neiging om een illusie te creëren, waarbij rechtszaken als maatstaf worden 

voorgesteld in een strafrechtsprocedure.
114

 

 

2.2.2. Literaire fictie  

De meest populaire genres van boeken in de categorie fictie zijn detective en thriller. Agatha 

Christie en Sherlock Holmes zijn ons niet onbekend. In de beeldvorming van criminaliteit en 

justitie wil men de indruk wekken dat bekwame, dikwijls dappere individuen de criminelen 

achtervolgen en aanhouden. In dergelijke boeken is men er van overtuigd dat delinquenten 

probleemloos kunnen worden herkend en dat men criminaliteit een halt kan toeroepen door 

middel van agressieve rechtshandhaving.
115

 Binnen een detectiveverhaal worden er doorgaans 

twee moorden gepleegd, waarin de eerste moord louter een aanleiding is naar de tweede. Het 

verhaal bestaat doorgaans ook uit twee delen: (1) het misdrijf an sich en (2) het speurwerk. 

Logischerwijze dient het eerste deel te eindigen voor het tweede deel kan aanvatten. In het 

tweede deel van het verhaal gebeurt er weinig, aangezien de personages niet handelen, maar 
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eerder een lerende houding aannemen. Detectiveverhalen verlenen aan de speurder enige 

immuniteit, in die zin dat hem/haar niets kan overkomen.
116

 

 

3. Besluit  

In dit hoofdstuk zijn we dieper ingegaan op de representatie van criminaliteit in de media, in 

het bijzonder moord, en dit zowel voor de non-fictie als fictie. Moord is en blijft een misdrijf 

dat steeds de pers zal halen. Verder merken we op dat vrouwelijke beschuldigden een grote 

nieuwswaarde hebben voor de media, vanwege het zeldzame karakter. Om de berichtgeving 

hierover kracht bij te zetten, wenden de media enkele eigenschappen van de beschuldigde aan, 

zoals de fysieke aantrekkelijkheid en geestestoestand. Verder besteden de media in hun 

berichtgeving veel aandacht aan slachtoffers en hun nabestaanden. Met betrekking tot de 

representatie van het politiële en justitiële apparaat onthouden we dat beide overwegend 

positief worden voorgesteld. Met betrekking tot een assisenzaak hebben journalisten 

voornamelijk oog voor de beschuldigde, advocaten, rechters en leden van de jury. Ondanks 

dat er weinig wetenschappelijke literatuur beschikbaar is met betrekking tot de berichtgeving 

over rechtszaken door de media, hebben we in dit hoofdstuk toch enkele algemene 

bevindingen afkomstig van Vison en Ertter opgesomd. Naast dieper in te gaan op kranten 

hebben we eveneens nieuwsuitzendingen onder de loep genomen. Daar waar kranten zich 

toespitsen op feiten gebeurd in het verleden, is een nieuwsuitzending daarentegen voortdurend 

in beweging. Hierbij denken we aan journalisten die dagelijks live op antenne verschijnen. 

Ten slotte hebben we naast de non-fictie ook fictie belicht. Hierbij werd het onderscheid 

gemaakt tussen films, misdaadseries en literaire fictie. Dit tweede hoofdstuk heeft bijgedragen 

tot het formuleren van een aantal hypotheses die we in acht zullen nemen voor het empirisch 

onderzoek.
117
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DEEL II: Empirie  

Hoofdstuk 3: De zogenaamde parachutemoord en het 

assisenproces  

 

1. Inleiding 

In dit derde hoofdstuk staan we stil bij de zogenaamde parachutemoord en het daaropvolgend 

assisenproces. Dit hoofdstuk vangt aan met een summiere uiteenzetting over de 

assisenprocedure. Verder geven we een korte schets van de parachutemoord waarbij de 

belangrijkste feiten op een rij worden gezet. Daarnaast geven we een overzicht van de 

belangrijkste actoren die bij dit assisenproces betrokken waren. Verder brengen we het 

assisenproces van Els Clottemans in kaart waarbij het proces summier wordt beschreven. 

Finaal eindigen we dit hoofdstuk met een besluit waarin de belangrijkste vaststellingen over 

de zogenaamde parachutemoord en het assisenproces worden neergepend.  

 

2. De assisenprocedure  

Vooraleer een beschuldigde voor het hof van assisen verschijnt, zijn er een aantal stappen die 

hieraan voorafgaan. Wanneer een misdrijf heeft plaatsgevonden dient men de verdachte(n) zo 

snel mogelijk te identificeren en te onderzoeken of er voldoende elementen beschikbaar zijn 

die bezwarend kunnen zijn. Deze fase van onderzoek wordt aangeduid als het vooronderzoek 

in strafzaken en kan bestaan uit een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek.
118

 

Met betrekking tot het onderwerp van deze masterproef zijn we meer geïnteresseerd in het 

gerechtelijk onderzoek dat onder leiding staat van een onderzoeksrechter die o.a. kan 

gevorderd worden door een procureur des Konings of door de federale procureur. Er zijn 

echter nog een aantal andere mogelijkheden waardoor een zaak aanhangig wordt gemaakt bij 

een onderzoeksrechter, zijnde: klacht met burgerlijke partijstelling van de benadeelde, 

betrapping op heterdaad en de mini-instructie.
119

 De onderzoeksrechter heeft in het kader van 

een gerechtelijk onderzoek de mogelijkheid om verschillende onderzoeksdaden te verrichten 

zoals een aanhoudingsbevel, huiszoeking en telefoontap. De onderzoeksrechter kan eveneens 

overgaan tot het in verdenking stellen van de verdachte.
120

 Het orgaan dat toezicht houdt over 

het gerechtelijk onderzoek is de kamer van inbeschuldigingstelling, hetgeen een 

onderzoeksgerecht is.
121

 Het gerechtelijk onderzoek wordt afgesloten in de regeling der 

rechtspleging waarbij de raadkamer beslist of er (1) voldoende bezwaren aanwezig zijn tegen 
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de verdachte(n) en (2) of de bewijstukken op legitieme wijze zijn verkregen.
122

 Indien de 

raadkamer de mening is toegedaan dat er voldoende bezwaren aanwezig zijn, kan de 

inverdenkinggestelde doorverwezen worden naar een vonnisgerecht. Wanneer er sprake is van 

een misdaad kan de raadkamer niet rechtstreeks doorverwijzen naar het hof van assisen. Men 

dient dan via de procureur des Konings de zaak over te maken aan de procureur-generaal bij 

het hof van beroep. Deze laatste maakt het dossier op zijn beurt over aan de kamer van 

inbeschuldigingstelling. Dit onderzoeksgerecht kan de verdachte in beschuldiging stellen en 

bij arrest doorverwijzen naar een hof van assisen.
123

  

 

3. De “parachutemoord” 

Els van Doren was al jaren actief als parachutist en was lid van de parachuteclub in 

Zwartberg. Op zaterdag 18 november 2006 ging zij samen met enkele andere leden van de 

club, nl. Marcel ‘Mars’ Somers, Els ‘Babs’ Clottemans en Tom Belsius, een sprong maken uit 

een vliegtuig voor een vrije val. Na eerst enkele formaties gevormd te hebben, ging het viertal 

uit elkaar teneinde hun valscherm open te trekken. Bij Marcel, ‘Babs’ en Tom gebeurde dit 

vrij vlot, maar bij Els Van Doren liep het fout. Haar hoofdparachute en reserveparachute 

lieten het afweten en Els van Doren stortte met een hoge snelheid neer naar beneden.
124

 Al 

snel werd de piste van zelfmoord onderzocht, maar deze werd al snel verlaten om die reden 

dat Els van Doren een levenslustige vrouw was en zij zich nog maar net een honderd 

beurtenkaart had aangeschaft van 1500 euro. Dit gaf aan dat zij zeker en vast nog van plan 

was om nog veel te springen. Verder was Els Van Doren haar fatale sprong geregistreerd op 

beeld en dit toonde aan dat zij tot de laatste snik probeerde om haar valscherm te openen. De 

gerechtelijke instanties sloten al snel een technisch mankement uit en moord bleef dus nog de 

enige optie. Een deskundige, aangesteld door het gerecht, stelde vast dat er met de parachute 

van Els Van Doren was geknoeid. Een essentieel component van de hoofdparachute ontbrak, 

nl. de pilot-chute. Dit is een kleine hulpparachute dat ervoor moest zorgen dat de 

hoofdparachute zich losgespte en openvouwde. Verder stelde hij vast dat één van de 

bevestigingsriemen van de reserveparachute was doorgesneden.
125

 Al snel kwamen er een 

aantal potentiële verdachten in beeld die kennis van zaken hadden over parachutespringen. 

Ten eerste hebben we Marcel Somers die meer was dan alleen een goede vriend van Els Van 

Doren. Al enkele jaren had zij met hem een buitenechtelijke verhouding en alle leden van de 

parachuteclub waren hiervan op de hoogte. Dit brengt ons als tweede bij haar man Jan De 
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Wilde. Als hij op de hoogte was van het dubbelleven van zijn vrouw, kon dit voor hem een 

motief creëren. Marcel Somers en Jan De Wilde werden, na het afleggen van een 

polygraaftest, al snel door de onderzoekers uitgesloten als verdachten. Dit brengt ons ten 

slotte bij Els Clottemans die de test met de polygraaf weigerde. Marcel Somers had tegelijk 

ook een relatie met Els Clottemans. Wetenschappelijke literatuur toont aan dat er 

verscheidene motivaties zijn waarom iemand een moord zou plegen. De motivatie die Els 

Clottemans zou gedreven hebben, is de driehoeksverhouding met Marcel Somers en Els Van 

Doren. Men ging ervan uit dat Els Clottemans zich uitgesloten voelde en Marcel Somers voor 

haar alleen wilde.
126

 Deze driehoeksverhouding werd bijgevolg door de speurders ervaren als 

motief waarbij Els Clottemans al snel van getuige tot hoofdverdachte werd gebombardeerd.
127

 

Els Clottemans zelf maakte zich eveneens zelf verdacht door (1) toevallig de ontbrekende 

pilot-chute te vinden, (2) de schrijfster te zijn van een anonieme brief die aan Els Van Doren 

gericht was, in de hoop dat zij voor haar gezin zou kiezen en met Marcel Somers zou breken, 

(3) verschillende valse verklaringen af te leggen en (4) door het feit dat Els Clottemans de 

kennis en de gelegenheid had om de sabotage te plegen. Het profiel van Els Clottemans paste 

perfect in het plaatje dat de speurders van de dader hadden. Ondanks het gebrek aan materiële 

bewijzen speelden het mogelijke motief jaloezie en haar voorgeschiedenis in de psychiatrie 

haar parten.
128

  

 

Els Clottemans werd aangehouden op 17 januari 2007 en werd officieel in verdenking gesteld 

voor de moord op Els Van Doren. Na elf maanden in voorhechtenis te zitten, besloot de 

raadkamer van Tongeren om Els Clottemans in vrijheid te stellen, maar de kamer van 

inbeschuldigingstelling van Antwerpen ging hier niet mee akkoord. Op 28 januari 2008 

besloot de kamer van inbeschuldigingstelling dan toch dat er onvoldoende elementen 

aanwezig waren in het gerechtelijk dossier en dat Els Clottemans onmiddellijk in voorlopige 

invrijheidstelling moest gesteld worden.
129

 Ten slotte heeft de kamer van 

inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te Antwerpen bij arrest van 18 januari 2010 

Els Clottemans doorverwezen naar het hof van assisen van de provincie Limburg.
130
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4. Belangrijke actoren in het assisenproces
131

  

De beschuldigde van de misdaad moord  

 Els Clottemans, op het ogenblik van de feiten tweeëntwintig jaar oud.  

De advocaten van de verdediging  

 Vic Van Aelst  

 Katrien Van Der Straeten  

Het overleden slachtoffer  

 Els Van Doren, op het ogenblik van de feiten achtendertig jaar oud.  

Burgerlijke partijen  

 De echtgenoot van het slachtoffer: Jan De Wilde  

 De zoon van het slachtoffer: Vincent De Wilde  

 De dochter van het slachtoffer: Karol De Wilde  

De advocaten van de burgerlijke partijen  

 Jef Vermassen  

 An Govers 

Spilfiguur in de driehoeksverhouding en eveneens getuige  

 Marcel Somers 

De voorzitter van het hof van assisen te Tongeren  

 Michel Jordens  

De openbaar aanklager – Substituut-procureur-generaal  

 Patrick Boyen 

 

5. Schets van het assisenproces van Els Clottemans 

Het assisenproces van Els Clottemans ging van start op 24 september 2010 en vond plaats in 

het gerechtsgebouw van Tongeren. Het assisenproces nam vier weken in beslag. Els 

Clottemans werd ervan beschuldigd opzettelijk, met het oogmerk om te doden en met 

voorbedachtheid Els Van Doren gedood te hebben.
132

  

 

 

 

 

De eerste dag van het assisenproces ving aan met enkele vragen aan Els Clottemans om haar 

identiteit te bevestigen, zijnde haar naam, woonplaats en beroep. Daaropvolgend begonnen de 

selectie van de juryleden en de eedaflegging. Er waren in totaal negentig kandidaat-juryleden. 

De twaalfkoppige jury bestond uit zeven mannen en vijf vrouwen. Verder werd op deze eerste 
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procesdag de achtenzestig pagina tellende akte van beschuldiging voorgelezen door openbaar 

aanklager Patrick Boyen. Deze dag eindigde met het voorlezen van de akte van verdediging 

die werd opgesteld door de advocaten van Els Clottemans.
133

 

 

 

 

 

De tweede dag stond volledig in het teken van de ondervraging van Els Clottemans door de 

voorzitter van het hof van assisen. Alvorens de voorzitter de ondervraging begon, had hij nog 

een mededeling geadresseerd aan de media. Op de website van HBVL was namelijk een poll 

verschenen waarin werd gepeild naar de publieke opinie. De vraag luidde als volgt: ‘Heeft Els 

Clottemans de parachute van Els Van Doren gesaboteerd?’. Voor voorzitter Jordens kon 

dergelijke peiling niet door de beugel en raadde bijgevolg de juryleden ten stelligste af om 

zich door deze peiling te laten beïnvloedden. Na deze uitbrander kon de ondervraging van Els 

Clottemans beginnen.
134

 De ondervraging ging onder meer over haar jeugd en haar psychische 

problemen. Verder beschreef ze haar relatie met Marcel Somers en Els Van Doren. Eveneens 

spuwde zij haar gal over de federale politie van Tongeren wanneer er vragen werden gesteld 

over haar verhoren. Ten slotte kwamen de eerste ooggetuigen en enkele politiemensen aan het 

woord.
135

  

 

Op de derde dag kwamen enkele Tongerse speurders aan het woord die het gerechtelijk 

onderzoek naar de parachutemoord hadden gevoerd. Hierbij werden enerzijds de 

videobeelden van de dodelijke sprong van Els van Doren van naderbij bekeken, anderzijds de 

beelden afkomstig van Marcel Somers zijn helmcamera.
136

  

 

De vierde dag van het assisenproces vond buitenshuis plaats. Het voltallige hof van assisen 

bezocht de parachuteclub te Zwartberg en de plaats delict. Verder werd de excursie voortgezet 

door aan de vindplaats van de pilot-chute halt te houden.
137

  

 

Na het overzicht dat op de derde procesdag door de Tongerse recherche werd gegeven van het 

gerechtelijk onderzoek, stond de vijfde dag van het proces in het teken van een lange 

getuigenverklaring van de gerechtelijk commissaris Eugeen Crabbé. Hij gaf aan dat de 

klassieke ondervragingen van Els Clottemans allesbehalve vlot verliepen waardoor ze 

bijgevolg moesten overgaan tot audiovisuele verhoren.
138
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Op de laatste procesdag van de eerste week werden een hele resem videoverhoren getoond 

van Els Clottemans en Jan De Wilde. Inspecteur Kristel Jansens, hoofdondervrager van Els 

Clottemans, gaf hierover een uiteenzetting voor het voltallige hof van assisen.
139

   

 

 

 
 

De tweede week van het proces startte op de zevende dag met een uiteenzetting door de 

advocaten van de verdediging. De klemtoon lag op het gegeven dat de speurders het 

onderzoek eenzijdig hadden gevoerd, zich schuldig maakten aan het hanteren van een 

tunnelvisie en geen enkel materieel bewijs voorhanden hadden.
140

 

 

Op de achtste dag kwamen in de voormiddag een resem getuigenissen aan bod van mensen 

die lid waren van de parachuteclub te Zwartberg. De namiddag was voorbehouden voor de 

getuigenis van Marcel Somers. Hij was de minnaar van Els Van Doren en Els Clottemans.
141

  

 

De negende dag was eveneens voorbehouden voor verschillende getuigenissen van leden van 

de parachuteclub die verklaarden dat het onmogelijk was om de parachute te saboteren in de 

club.
142

  

 

De tweede week van het proces eindigde op de tiende dag met de getuigenis van weduwnaar 

Jan De Wilde. Verder kwamen er getuigenissen aan bod van kennissen die dicht bij het gezin 

De Wilde-Van Doren stonden.
143

  

 

 

 

Op het assisenproces moesten er heel wat getuigenissen aan bod komen. Dit was op de elfde 

dag van het proces niet veel anders. Zo een tweeëntwintig getuigen stonden op de agenda, 

waaronder vrienden en medewerkers van Marcel Somers. Verder waren er getuigenissen van 

vrienden van Els Clottemans.
144

  

 

De twaalfde dag was voorzien voor het grote debat onder de verscheidene psychiaters. Er 

bestonden twee kampen, enerzijds het college van gerechtspsychiaters en anderzijds de 

tegenexperten op vraag van de verdediging. Eveneens was er een onaangekondigde getuigenis 
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van een Nederlandse hoogleraar rechtspsychologie die werd opgeroepen door de verdediging. 

Het gerechtelijk onderzoek naar de parachutemoord werd door hem op de korrel genomen.
145

  

 

Tijdens de dertiende dag was er ophef ontstaan rond een belangrijke getuige van het 

Openbaar Ministerie, nl. Mike Vogeleer. Hij had verklaard dat hij op de beelden van de fatale 

sprong had gezien dat Els Clottemans opzettelijk de formatie in lucht had verlaten. Deze 

informatie stond haaks op de verklaringen van de beschuldigde. De verdediging ging in de 

aanval en stelde dat deze informatie niet was opgenomen in het proces-verbaal. Verder werd 

er afbreuk gedaan aan zijn geloofwaardigheid, omdat hij foto’s uit het dossier voor grof geld 

had verkocht aan de media.
146

 Verder kwamen er collega’s en familieleden van Els 

Clottemans aan het woord.
147

 

 

De veertiende dag maakte een eind aan de voorlaatste week van het assisenproces en aan de 

getuigenissen. De getuigenissen van zowel de familieleden van Marcel Somers als die van de 

nabestaanden van Els Van Doren stonden op de agenda.
148

 

 

 

 
 

De laatste rechte lijn is ingezet op het assisenproces. De vijftiende dag van het proces stond 

in het teken van de pleidooien. De advocaten van de burgerlijke partijen beten de spits af, 

zijnde Jef Vermassen en An Govers. Deze procesdag eindigde met het requisitoir van de 

openbaar aanklager, Patrick Boyen.
149

 

 

Op de zestiende dag waren de advocaten van de verdediging aan het woord, zijnde Vic Van 

Aelst en Katrien Van Der Straeten. 
150

 

 

Op de voorlaatste dag van het assisenproces was het moment aangebroken voor de replieken 

op de pleidooien die waren gegeven door de verschillende partijen. De beschuldigde kreeg 

finaal het laatste woord. Vervolgens was het tijd voor de juryleden om zich terug te trekken en 

te beraadslagen over de schuldvragen die als volgt luidden: (1) ‘Is beschuldigde Els 

Clottemans schuldig aan het feit opzettelijk en met het oogmerk om te doden, Els Van Doren 

gedood te hebben te Opglabbeek op 18 november 2006?’. Indien de juryleden hier positief op 

antwoordden, dienden zij eveneens op de tweede vraag een antwoord te bieden: (2) ‘Heeft Els 

                                                 
145 F. ÖZGÜNES, o.c., 236-242. 
146 Ibid., 249-254. 
147 G. VERWERFT, o.c., 139-145. 
148 Ibid., 154-160. 
149 F. ÖZGÜNES, o.c., 263-271. 
150 Ibid., 274. 

Week 4: 18/10/2010 – 21/10/2010 

 



 

43 

Clottemans de doodslag met voorbedachten rade gepleegd’?. Voor beide vragen was het 

antwoord positief en deze dienden uitdrukkelijk te worden gemotiveerd. Els Clottemans werd 

schuldig bevonden aan doodslag met voorbedachten rade, ergo moord, op Els Van Doren.
151

 

 

De allerlaatste dag van het assisenproces van Els Clottemans stond in het teken van de 

strafmaat. Voor de openbaar aanklager kwamen er geen verzachtende omstandigheden in 

aanmerking en vorderde bijgevolg als straf een levenslange opsluiting. Els Clottemans kreeg 

opnieuw het laatste woord, maar weigerde iets te zeggen. Ten slotte trokken de juryleden en 

de leden van het hof van assisen zich terug om Els Clottemans te veroordelen tot dertig jaar 

opsluiting.
152

 

 

Na afloop van het assisenproces besloot Els Clottemans haar veroordeling aan te vechten bij 

het Hof van Cassatie. Het beroep werd verworpen.
153

 De publieke opinie over haar 

veroordeling was verdeeld en op sociale media werden allerlei steungroepen opgericht. 

Eveneens was er een oproep om een zwarte mars te organiseren.
154

 

 

6. Besluit  

In dit hoofdstuk hebben we de zogenaamde parachutemoord en het daaropvolgend 

assisenproces onder de loep genomen. We onthouden dat de zogenaamde parachutemoord 

plaatsvond op zaterdag 18 november 2006 tijdens een parachutesprong, met Els Van Doren 

als slachtoffer. Na de piste van zelfmoord en een eventueel technisch defect onderzocht te 

hebben, bleef er nog maar één optie over: moord. Hoewel Els van Doren getrouwd was met 

Jan De Wilde, had zij een buitenechtelijke relatie met Marcel Somers. Na een test met de 

polygraaf werden Jan De Wilde en Marcel Somers vrijgepleit en bleef er nog maar één 

verdachte over: Els Clottemans. Er waren immers een aantal elementen die in haar richting 

wezen. Het assisenproces ving aan op 24 september 2010, vond plaats in Tongeren en nam 

vier weken in beslag. Els Clottemans werd finaal schuldig bevonden aan de moord op Els Van 

Doren en werd veroordeeld tot dertig jaar opsluiting.  
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Hoofdstuk 4: De vier kranten onderzocht  

 

1. Inleiding  

In wat voorafging, is het onderscheid tussen kwaliteitskranten en populaire kranten reeds 

geduid. In dit hoofdstuk worden de vier kranten die het voorwerp uitmaken van het empirisch 

onderzoek van naderbij bekeken. De vier kranten die onder de loep worden genomen zijn: Het 

Laatste Nieuws, De Morgen, Het Belang van Limburg en De Standaard. HLN en HBVL 

kunnen we onderbrengen in de zogenaamde populaire kranten. DS en DM kunnen we 

classificeren onder de noemer kwaliteitskranten.
155

 Alvorens we van start gaan met de 

politiek-ideologische achtergrond van elke krant, is het opportuun om het medialandschap 

anno 2013 in België summier weer te geven. Daarnaast gaan we dieper in op de politiek-

ideologische achtergrond van alle vier de kranten waarbij we aandacht schenken aan de 

historische achtergrond, de inhoudelijke profilering en het lezerspubliek. Ten slotte eindigen 

we dit hoofdstuk met een besluit waarin we enkele merkwaardige bevindingen over deze vier 

kranten noteren.  

 

2. Het medialandschap anno 2013 m.b.t. kranten  

De negentiende-eeuwse periode wordt vaak omschreven als de ‘gouden jaren van de pers’, 

om die reden dat de meeste kranten in België, ook wel dagbladen genoemd, deze periode als 

bakermat opvatten. Daar het succes van de toenmalige pers afhankelijk was van de geldelijke 

steun van politieke partijen, ontstond er als het ware een verzuiling. De pers fungeerde 

immers als spreekbuis voor deze partijen met als doel hun politiek gedachtegoed over te 

brengen aan de publieke opinie. Net zoals de dag van vandaag stond het aantal behaalde 

stemmen voor een politieke partij tijdens verkiezingen centraal. Het is immers een must voor 

politieke partijen om hun stempel te drukken op het regeringsbeleid van België. Via de pers 

hoopten de politieke partijen hun slag thuis te slaan. Begin de negentiende eeuw waren er 

twee grote zuilen van kracht, zijnde: (1) liberalen en (2) katholieken. Vanaf het einde van 

negentiende eeuw maakten de socialisten hun opmars. De kranten die aan liberale zijde 

ontstonden en die tot op heden in België bestaan zijn: Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet 

en La Dernière Heure. Onder katholieke kranten kunnen we De Gentenaar, Gazet van 

Antwerpen, De Standaard, Het Nieuwsblad en La Libre Belgique positioneren. Verder vonden 

we aan socialistische zijde De Vooruit, De Volksgazet en La Peuple. In de jaren tachtig 

verscheen de krant De Morgen die socialistisch getint was. Neutrale kranten vinden we aan 
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Franstalige zijde: Le Soir en La Meuse.
156

 Andere kranten die ons land rijk zijn, zijn: Het 

Belang van Limburg, La Capitale, La Nouvelle Gazette en de financieel-economische kranten 

De Tijd en L’Echo. Ten slotte wordt er één Duitstalige krant uitgegeven in België, zijnde: 

Grenz-Echo.
157

  Sinds de jaren zestig werd een politieke ontzuiling waargenomen. Dit bracht 

een afname met zich mee aangaande de politieke belangstelling, wat zich op zijn beurt 

reflecteerde in een minder omvangrijke politieke berichtgeving. Deze ontzuiling bracht voor 

journalisten een onafhankelijke en kritische ingesteldheid ten opzichte van politici met zich 

mee.
158

 Doch is het niet uit te sluiten dat bepaalde kranten zich de dag van vandaag meer 

aansluiten bij een bepaalde politieke partij.  

 

In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat kranten heden ten dage uitvoerig 

berichten over misdaad en onheil. Berichtgeving die sensationeel is en aansluit bij het 

menselijk belang halen snel de voorpagina en verkopen goed bij de lezers. De notie 

tabloïdisering wordt hierdoor al gauw in de mond genomen. Tabloïdisering kan volgens Esser 

omschreven worden als: ‘The direct result of commercialized media, most often promoted by 

the pressures of advertisers to reach large audiences. […]Newspapers started adding sections 

emphasizing sports and entertainment, illustrations and sensations that appealed to wider 

audiences [...]’
159

. Niet enkel het inhoudelijke aspect van kranten is veranderd, het vormelijke 

aspect is eveneens gewijzigd. Deze vernieuwing in lay-out is volgens Schönbach te wijten aan 

het gegeven dat kranten meer en meer televisie willen achternagaan door in te spelen op het 

visuele aspect. Dit mondt uit in een overvloed aan foto’s waarbij men veel belang hecht aan 

kleur. Naast deze imitatiestrategie bestaat er ook een constraststrategie, wat eigenlijk het 

tegenovergestelde inhoudt van tabloïdisering. Bij deze strategie heeft men meer aandacht voor 

diepgang, nieuws uit eigen regio en heeft men minder oog voor het visuele aspect.
160

   

 

Ten slotte is in onze huidige samenleving de tendens aanwezig om kranten elektronisch aan te 

bieden. Enerzijds kan men het nieuws kosteloos uit eerste hand verkrijgen via de website van 

de krant, anderzijds is de mogelijkheid gecreëerd om kranten digitaal aan te kopen.  
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3. Politiek-ideologische achtergrond 

3.1. Het Laatste Nieuws  

3.1.1. Historiek  

De bakermat van deze krant – HLN – situeert zich in 1857 te Brussel. De familie Hoste, die 

toen woonachtig was te Tielt, besloot uit te wijken naar Brussel. De zoon des huizes, Julius 

Hoste, toonde meer en meer interesse in het dogma van de progressieve Vlaamse liberalen. In 

1869 ontwierp Julius samen met Hendrik Conscience en Peter Benoit het Vlaamse Weekblad 

De Zweep. Dit weekblad richtte zich tot Vlaamstalige Brusselaars.
161

 Naast dit weekblad 

speelden men ook met de gedachte om een dagblad op te richten dat eveneens Vlaams, 

liberaal en vrijzinnig was. De krant –  HLN – kwam tot stand in 1888 en profileerde zich als 

de krant van het volk. Daarnaast werd een andere krant in het leven geroepen, zijnde De 

Vlaamsche Gazet van Brussel. Deze krant richtte zich meer tot de Vlaamse middenklasse, 

maar bleef slechts bestaan tot 1918. In dezelfde periode kreeg Julius Hoste’s zoon (jr.) de 

functie van hoofdredacteur aangereikt. Met Julius jr. als hoofdredacteur ging HLN een andere 

richting uit. De krant ging zich meer toespitsen op het verstrekken van algemene informatie 

met een hoge interesse voor sport. Julius Jr.’s machtspositie versterkte, daar hij lid was van de 

liberale partij en hij van 1936-1938 de functie van minister van Onderwijs genoot. Na de dood 

van zijn vader in 1933 kreeg Julius jr. de functie van directeur toebedeeld en werd Marcel 

Stijns de nieuwe hoofdredacteur van HLN.
162

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de krant 

als gestolen beschouwd. De notie gestolen heeft betrekking op het gegeven dat men zich in 

allerlei bochten moest wringen om o.a. papier te bemachtigen opdat men de krant verder kon 

laten verschijnen, ook al was dit uiterst verboden door de Duitse bezetters. HLN werd als het 

ware een illegale krant. Toen een aantal werknemers weigerden hun verdere medewerking te 

verlenen aan het uitgeven van de krant en bijgevolg vrijwillig ontslag namen, diende de krant 

zijn houding te veranderen. De krant werd voorstander van de Duitse ideologie.
163

 De 

naoorlogse periode bracht enkele veranderingen met zich mee. Julius jr. besloot de Stichting 

Het Laatste Nieuws op te richten in de hoop dat de politieke visie in HLN behouden bleef. In 

1955 werd het familiebedrijf Hoste omgevormd tot NV Hoste en verkreeg het aandelen van 

de Antwerps liberale krant De Nieuwe Gazet. Omwille van financiële problemen sloot NV 

Hoste in de jaren zeventig een verbond met Van Thillo. Deze laatste kreeg een meerderheid 

en veranderde de naam van de uitgeverij in De Persgroep. In 1989 nam De Persgroep de 

socialistische krant DM over. Ten slotte werden in 2006 enkele herstructureringen 
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doorgevoerd en werden alle uitgaven van De Persgroep ondergebracht in de Persgroep 

Publishing.
164

 Doorheen de jaren zijn er veel functies verschoven en zagen we verscheidene 

hoofdredacteurs komen en gaan. Paul Daenen stond sinds 1996 aan het hoofd van de krant als 

hoofdredacteur, maar werd in 2012 vervangen door Margot Moeseke en Wim Verhoeven. 

Paul Daenen neemt de positie van uitgever op zich.
165

 HLN kende het afgelopen kwartaal een 

oplage van 332.848 exemplaren.
166

 De huidig gedelegeerd bestuurder van HLN is Christian 

Van Thillo.
167

  

 

Het digitaal imperium blijft voor HLN niet onbesproken. In 2002 werd de website 

geïntroduceerd. De krant werd en wordt nog steeds letterlijk en figuurlijk aanzien als een zeer 

populaire krant. Cijfers tonen immers aan dat hun website, hln.be, één van de meest bezochte 

Belgische nieuwssites is.
168

  

 

3.1.2. Inhoudelijke profilering 

HLN sluit nog steeds aan bij de liberale ideologie en profileert zichzelf als de grootste krant 

van het land. De populaire krant bericht zowel over binnen- als buitenland en heeft als 

pluspunt de regionale berichtgeving die zich in het midden van de krant bevindt. Net zoals 

een populaire krant hoort te zijn, kenmerkt deze krant zich door sensationele verslaggeving en 

vetgedrukte krantenkoppen. Veel voorkomende thema’s in deze krant zijn: moord, ongevallen 

en diefstal. Daarnaast doet het aan politieke berichtgeving en hecht het veel belang aan 

sportverslaggeving. De krant beklemtoont immers de nummer één te zijn in sport. Verder 

omvat het een rubriek ‘beurs & business’. Eveneens vinden we in HLN een rubriek ‘dialoog’ 

terug. Deze krant wijdt dagelijks een aparte pagina aan reacties afkomstig van lezers. Deze 

populaire krant krijgt dagelijks zo’n driehonderd reacties en de redactie moet dus zorgvuldig 

selecteren welke reactie al dan niet wordt gepubliceerd. Hierbij probeert men zo veel mogelijk 

in te pikken op de actualiteit.
169

 Daarnaast staan er achteraan in de krant enkele 

kruiswoordraadsels en schrikt de krant er niet voor terug een cartoon te publiceren, welke 

zorgt voor een grappige noot. Ten slotte vinden we op de laatste bladzijde van HLN de 

rubriek vips, die de lezer informeert over de laatste nieuwtjes in de showbizz.  

                                                 
164 E. DE BENS en K. RAEYMAECKERS, o.c., 346-350. 
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3.1.3. Lezerspubliek  

HLN heeft naast een nationaal karakter ook een regionaal karakter. Met zijn eenentwintig 

regionale edities bereikt de krant een uitgestrekt lezerspubliek. De provincie Limburg is de 

enige provincie waar deze krant niet van de grond komt. De krant HBVL heeft hier 

ongetwijfeld iets mee te maken. Enkele jaren geleden werd HLN hoofdzakelijk gelezen door 

de lagere sociale klasse. Er heeft zich echter een evolutie voorgedaan waarin het zichtbaar is 

dat deze krant door verschillende leeftijden, afkomstig uit diverse sociale klassen ter hand 

wordt genomen.
170

 Volgens laatste cijfers van het CIM
171

 heeft HLN de kaap van meer dan 

één miljoen lezers per dag overschreden.
172

  

 

3.2. De Morgen  

3.2.1. Historiek  

De socialistische krant – DM – werd in het leven geroepen in 1978. Het ontstond als een 

samensmelting van twee eerdere regionale kranten: Vooruit (Gent) en Volksgazet 

(Antwerpen). Deze twee kranten werden met elkaar gebundeld en dit mondde uit in één 

nationale krant: DM.
173

 Deze krant kenmerkte zich door zijn progressief karakter met Paul 

Goossens als hoofdredacteur. Deze laatste ijverde sterk voor de vervlaamsing van de 

Leuvense universiteit. Met hem aan het roer wilde DM zich richten tot alle progressieve 

Vlamingen en met Paul Goossens als hoofdredacteur was de toon gezet. Ondanks dat er een 

overeenkomst werd getekend die de redactionele autonomie diende te waarborgen, vond er 

hierover ongeloof plaats. Dit was te wijten aan het gegeven dat DM volledig afhankelijk was 

van gelden afkomstig van de socialistische partij. De krant begon zich hals over kop in te 

spannen wat uiteindelijk op een domper eindigde. De krant had door het tekort aan tijd en 

financiën o.a. geen marktonderzoek uitgevoerd, wat op zijn beurt uitdraaide op een krant die 

niet op maat was gesneden voor het doelpubliek. De jaren tachtig draaide voor DM uit op 

saneringen. In 1985 was er een lichtpuntje aanwezig in de geschiedenis van de krant. Men 

begon meer belang te hechten aan regionaal nieuws. Verder werd het logo en de voorpagina 

veranderd. DM had zijn start gemist, maar het tij leek nu gekeerd.
174

 Niets was minder waar. 

De krant werd geconfronteerd met een faillissement en de socialistische partij als 

voornaamste investeerder trok zich terug. De redactie van DM besloot na de uitspraak van het 

faillissement niet bij de pakken te blijven zitten en richtte een soort van noodkrant op: De 

                                                 
170 E. DE BENS en K. RAEYMAECKERS, o.c., 353-354. 
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Moord. De redactie was immers de mening toegedaan dat het faillissement van DM te danken 

was aan de socialistische partij. De curatoren beslisten dat in afwachting van een overnemer, 

de uitgave van de krant mocht worden verdergezet. Omdat niemand interesse toonde in DM, 

besloot de krant zelf een aantal solidariteitsacties op te zetten. De krant kon weer 

verschijnen.
175

 In 1987 werd de NV De Morgen in het leven geroepen. De krant kreeg 

financiële steun van enerzijds de overheid en anderzijds van de socialistische partij. Men 

besloot een herstructurering door te voeren waarbij het kapitaal zo efficiënt mogelijk werd 

besteed. Dit mondde uit in groter aantal rubrieken: buitenland, cultuur, economie en 

financiën. De krant profileerde zichzelf immers als nationale kwaliteitskrant gericht naar 

lezers met een hoger niveau van opleiding. Ondanks deze inspanningen kwam de krant 

opnieuw in financiële moeilijkheden en was een overname het enige middel tot redding. In 

1989 werd DM overgenomen door De Persgroep. Hoewel deze laatste een liberaal tintje met 

zich meebracht, bleef DM zijn onafhankelijkheid behouden. Paul Goossens verdween 

vrijwillig als hoofdredacteur van het toneel onder impuls van de successen die het Vlaams 

Blok behaalde op ‘zwarte zondag’. Hij keurde het commercialisme van DM ten strengste af. 

In de jaren nadien werd de functie van hoofdredacteur meerdere malen aan iemand anders 

toebedeeld. In 1994 werd Yves Desmet benoemd tot hoofdredacteur. De krant wilde naar 

eigen zeggen af van het label ‘socialistisch’ en profileerde zich als een progressieve 

onafhankelijke krant.
176

 Vandaag de dag is de krant nog steeds in handen van De Persgroep 

Publishing. Verder is Yves Desmet nog steevast hoofdredacteur bij DM, waar hij wordt 

bijgestaan door adjunct-hoofdredactrice Lisbeth Imbo en adjunct-hoofdredacteur Brecht 

Decaestecker.
177

 Aangezien DM, net zoals HLN, tot De Persgroep Publishing behoren, is 

Christian Van Thillo de huidige topman.
178

  

 

Net zoals alle andere kranten heeft DM heden ten dage een eigen nieuwssite waar dagelijks 

een groot aantal lezers op afstemmen.  

 

3.2.2. Inhoudelijke profilering  

In de beginjaren van DM werd er amper aandacht besteed regionaal nieuws, in het bijzonder 

aan de Antwerpse regio. Hierdoor verloor de krant een groot deel van haar lezers.
179

 In 1985 

veranderde dit en begon men hier meer belang aan te hechten. Er werden verschillende 

rubrieken toegevoegd die tot op de dag van vandaag nog steeds aanwezig zijn: economie, 

                                                 
175 E. DE BENS en K. RAEYMAECKERS, o.c., 365-369. 
176 Ibid., 369-373. 
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cultuur, politiek en financiën. Deze kwaliteitskrant bevat daarnaast nieuws uit binnen- en 

buitenland en verliest eveneens het sportieve aspect niet uit het oog. Wanneer we de 

berichtgeving in deze krant van naderbij bekijken, merken we dat de meerderheid van de 

artikels vrij links georiënteerd zijn. De berichtgeving handelt over thema’s die betrekking 

hebben op ons sociaal beleid en dus de politieke partij sp.a aanbelangen. In tegenstelling tot 

de krant HLN bevat DM weinig lezersbrieven. In deze kwaliteitskrant verschijnen eerder 

opiniestukken in de vorm van een essay. Daarnaast vinden we in deze krant een rubriek terug, 

genaamd ‘De stem van het volk’. Hierin wordt een overzicht gegeven van reacties die de 

afgelopen week op verschillende Vlaamse nieuwssites zijn verschenen. Eveneens kunnen de 

lezers dagelijks op de nieuwssite van DM hun opinie geven door een antwoord te geven op 

een vraag van de dag. Deze resultaten worden ook gepubliceerd in de papieren versie van de 

krant onder de categorie ‘dmPoll’. Verder bevat de krant columns en recensies van films, cd’s 

en boeken. Kortom, DM bevat voor ieder wat wils.
180

  

 

3.2.3. Lezerspubliek  

Volgens het CIM wordt de krant DM het meest gelezen in de regio Antwerpen. Daarnaast 

volgen Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Opnieuw is Limburg de provincie bij 

uitstek waar de krant niet gelezen wordt. DM wordt in het bijzonder door de leeftijdscategorie 

45- tot 54-jarigen gelezen. De gemiddelde leeftijd bedraagt immers eenenveertig jaar. DM 

zou meer ter hand genomen worden door personen van een hogere sociale klasse. De 

meerderheid oefent een job uit of is in het bezit van een diploma hoger onderwijs. Ten slotte 

heeft de krant DM approximatief zo’n 251.100 lezers per dag.
181

  

 

3.3.  Het Belang van Limburg  

3.3.1. Historiek  

De krant – HBVL – is niet in een notendop ontstaan, maar kent een omvangrijke 

geschiedenis. Het begon allemaal in 1879 wanneer Nicolaas Theelen ernaar streefde een 

katholiek opinie- en informatieweekblad te realiseren. Nicolaas verafschuwde de toenmalige 

liberale regering Frère-Orban en speelde met de gedachte om een weekblad op te richten 

waarin hij zijn frustraties kon uiten. Dit mondde uit in een weekblad, genaamd Het Algemeen 

Belang der Provincie Limburg. Verder vestigde hij een drukkerij en was de mening toegedaan 

dat de provincie Limburg nood had aan een eigen dagblad. Deze gedachte mondde uit in een 

krant genaamd Het Nieuws van Limburg. Deze krant bleef echter een dode letter.
182

 Nicolaas 
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http://www.persgroepadvertising.be/nl/dailies/titels-tarieven/de-morgen/keyfacts [25/06/2013]. 
182 E. DE BENS en K. RAEYMAECKERS, o.c., 402-403. 



 

51 

Theelen overleed in 1918 en het roer werd overgenomen door zijn zoon Frans Theelen. Deze 

laatste zette de traditie van zijn vader verder en richtte verscheidene weekbladen op. De krant 

– HBVL – werd uiteindelijk het leven ingeroepen in de jaren dertig onder impuls van een 

samensmelting met deze andere weekbladen. In 1933 was een nieuw dagblad geboren en de 

oplage hield 15.000 exemplaren in.
183

 De toenmalige hoofdredacteur was Hubert Leynen. 

Verder stichtte Frans Theelen een nieuwe drukkerij, nl. Drukkerij Concentra. De naoorlogse 

jaren lieten hun sporen na, sinds de Tweede Wereldoorlog had gezorgd voor een tekort aan 

mankracht en papier. De toekomst van Drukkerij Concentra was hierdoor niet langer 

verzekerd. In 1953 werd enkele herstructureringen doorgevoerd daar de drukkerij werd 

omgevormd van een familiebedrijf tot een naamloze vennootschap, NV Concentra Drukkerij. 

Aan het hoofd stond Jan Baert, een aangetrouwde neef van Frans Theelen.
184

 In 1996 ging NV 

Concentra Drukkerij een verbintenis aan met NV De Vlijt. Deze laatste kampte namelijk met 

financiële problemen. Deze coalitie mondde uit in een nieuwe naam: Regionale Uitgevers 

Groep. Daar Concentra meer kapitaal en macht in handen had, werd de naam wederom 

veranderd in Concentra Media die tot op vandaag stand houdt.
185

 Echter zijn er plannen om 

Concentra en Corelio, die o.a. de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad/De Gentenaar 

uitgeven, te fusioneren tot één nieuwe groep: Het Mediahuis.
186

 Marc Vangeel staat 

momenteel aan het hoofd van HBVL.
187

 De huidige hoofdredacteur is Ivo Vandekerckhove en 

HBVL is met een oplage van nagenoeg 112.786 exemplaren nog steeds een groot succes.
188

 

 

Net zoals alle kranten de dag van vandaag is HBVL eveneens het elektronische tijdperk 

ingegaan. De krant was zelfs één van de eerste dagbladen die in 1995 een eigen 

nieuwswebsite oprichtte.
189

  

 

3.3.2. Inhoudelijke profilering  

HBVL bericht zoals alle andere kranten over nieuws afkomstig uit binnen- en buitenland. De 

meerderheid van de berichtgeving heeft betrekking op nieuws uit eigen regio. Opnieuw 

vinden we in deze populaire krant berichtgeving die sensatie opwekt aan de hand van grote 

titels. Verder geeft HBVL beknopt verslag over onze huidige politieke regering en bevat het 

rubrieken zoals ‘economie’ en ‘beurs’. Daarnaast bevat deze krant ook een rubriek 
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‘lezersbrieven’, maar onder elke reactie verschijnt een unieke code die de lezers online 

toegang geven tot de authentieke brief. Opvallend is dat men veel aandacht besteedt aan 

familieberichten. Ten slotte heeft deze krant aandacht voor jonge lezers aangezien men één 

pagina wijdt aan stripverhalen, dit in tegenstelling tot HLN waar we geen stripverhalen 

terugvinden. 

 

3.3.3. Lezerspubliek  

Omwille van het gegeven dat HBVL zich meer toespitst op nieuws uit eigen regio, is het 

onmiskenbaar dat deze krant meer lezers heeft in de provincie Limburg. Liefst 84% van de 

lezers in Limburg kiezen voor HBVL. De overige lezers zijn in kleine proporties aanwezig in 

Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Dit is allemaal goed voor nagenoeg zo’n 423.800 lezers 

per dag.
190

 De krant wordt gelezen door haast alle sociale groepen. Er is een kleine 

meerderheid aanwezig van personen afkomstig uit de lagere sociale klasse. Cijfers afkomstig 

van het CIM tonen aan dat het lezersprofiel van deze krant voornamelijk schommelt in het 

segment van 18- tot 54-jarigen.
191

  

 

3.4. De Standaard 

3.4.1. Historiek  

De voorgeschiedenis van de krant – DS – situeert zich in het jaar 1911. Frans Van 

Cauwelaert, dr. Alfons Van de Perre en Arnold Hendrix besloten een vennootschap op te 

richten, genaamd Volksontwikkeling. De drie heren wilden een wekelijks gezinsblad oprichten 

waarin het Vlaams gedachtegoed centraal stond. Dit blad kreeg als titel: Ons Volk Ontwaakt. 

De grondleggers snakten naar meer en besloten in 1914 NV De Standaard/De Standaardgroep 

op te richten. De initiatiefnemers ambieerden ‘een katholiek, Vlaams dagblad te Brussel’
192

. 

De krant DS verscheen voor het eerst in 1918. Een jaar later werd de uitgeverij Standaard 

Boekhandel in het leven geroepen. De Volksontwikkeling werd beëindigd en DS nam 

bijgevolg het weekblad Ons Volk Ontwaakt over.
193

 Niet lang daarna geraakte de krant in 

financiële moeilijkheden en besloot Gustaaf Sap als investeerder in de bres te springen. 

Hierdoor kreeg hij een meerderheid van de aandelen en hij verlangde dat de krant een andere 

koers ging varen. Sap was immers niet dezelfde mening toegedaan als Van Cauwelaert 

aangezien Sap een fervent aanhanger was van het Vlaams-nationalisme. Dit strookte niet met 
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de standpunten van Van Cauwelaert die volgens Sap eerder zwak waren. Met Sap aan het roer 

ging DS een richting uit die we eerder rechts konden noemen.
194

 Niet iedereen was hiermee 

opgezet en als tegenreactie ontstond in 1937 een nieuwe krant: De Courant. Na twee jaar 

werd deze krant echter opgedoekt. De Tweede Wereldoorlog stond voor de deur en dit bracht 

een verschijningsverbod met zich mee voor DS. De redactie van de krant gaf daarom een 

nieuwe krant uit die eerder Duits getint was: Het Algemeen Nieuws. Na de bevrijding van de 

Duitse bezetters mocht uitgeverij NV De Standaard nog steeds geen krant uitgeven omwille 

van mogelijke collaboratie. Daarom werd er een nieuwe uitgeverij in het leven geroepen, 

zijnde NV De Gids met een nieuwe krant genaamd De Nieuwe Standaard. Dit gebeurde in 

samenspraak met de familie Sap.
195

 De Nieuwe Standaard transformeerde naar De Nieuwe 

Gids, maar ging omwille van onenigheden tussen de familie Sap en NV De Gids terug naar de 

oorspronkelijke eigenaar, de familie Sap. In 1947 werd de krant DS opnieuw uitgegeven door 

de Standaardgroep. De jaren zeventig leverde een faillissement op voor de Standaardgroep en 

deze werd bijgevolg opgekocht door De Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM).
196

 In 2006 

kreeg de VUM Media@bel in handen en veranderde naar de naam Corelio die tot op vandaag 

stand houdt.
197

 Zoals bij de krant HBVL werd vernoemd, zijn er plannen om Concentra en 

Corelio te fusioneren tot één nieuwe groep: Het Mediahuis.
198

 De huidige gedelegeerd 

bestuurder van DS is Luc Missorten. Verder zijn er op de redactie twee hoofdredacteurs, 

enerzijds Karel Verhoeven die algemeen hoofdredacteur is, anderzijds Bart Sturtewagen die 

de taak van opiniërend hoofdredacteur op zich neemt.
199

 

 

De krant DS is eveneens actief op het word wide web en stellen net zoals andere kranten hun 

nieuws ter beschikking in digitale vorm.  

 

3.4.2. Inhoudelijke profilering  

DS is een kwaliteitskrant die uitvoerig bericht over nieuws uit binnen- en buitenland. 

Daarnaast hecht men veel belang aan politieke en economische berichtgeving. Dit is niet altijd 

zo geweest. In 1940 was er sprake van een onvolledige berichtgeving, daar er meer aandacht 

werd besteed aan binnen- en buitenlandse politiek en weinig aan economie en cultuur. 

Daarnaast werd de krant verweten van subjectief te berichten. De krant werd aanzien als 

spreekbuis voor de aanhangers van het Vlaams en katholiek gedachtegoed waarbij men de 
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lezers wilden beïnvloeden door middel van opiniestukken.
200

 In de jaren zestig vond er echter 

een omwenteling plaats waarbij de krant geen kleur meer bekende, maar zich volop focuste op 

objectiviteit en volledigheid.
201

 Begin de jaren negentig was de krant op de trein van 

tabloïdisering gesprongen door veelvuldig te berichten over schandalen. Eind de jaren 

negentig stapte men hier vanaf en stond het leveren van kwaliteit centraal.
202

 De dag van 

vandaag heeft men in deze krant aandacht voor sport, cultuur, media en wetenschap. 

Bovendien wijdt men per regio een volledige pagina aan nieuws, zijnde: Antwerpen, Vlaams-

Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. In overeenstemming met de 

kwaliteitskrant DM bevat DS weinig lezersbrieven, maar eerder opinie- en analysestukken in 

de vorm van verhandelingen. Verder kunnen de lezers zich wagen aan de diverse puzzels die 

de krant rijk zijn. Ten slotte biedt de krant de lezers enkele grappige stripverhalen aan.  

 

3.4.3. Lezerspubliek  

De krant wordt nagenoeg in alle Vlaamse provincies gelezen, behoudens de provincie 

Limburg, maar er is toch een overwicht zichtbaar in de provincie Antwerpen. Volgens het 

CIM wordt deze kwaliteitskrant voornamelijk ter hand genomen door gezinnen met een hoog 

inkomen van alle leeftijdscategorieën.
203

 Meer bepaald situeren de lezers zich in het segment 

van de 40-jarigen die een opleiding in het hoger onderwijs hebben genoten.
204

 DS profileert 

zich als de grootste kwaliteitskrant van België en haalt volgens de laatste cijfers van het CIM 

zo’n 314.000 lezers per dag.
205

 

 

4. Besluit  

In hoofdstuk werden de vier kranten die het voorwerp uitmaken van het empirisch onderzoek 

van naderbij bekeken. Er werden enerzijds twee katholieke kranten besproken, zijnde: HBVL 

(Concentra) en DS (Corelio). Anderzijds werd eveneens één socialistische krant en één 

liberale krant belicht: DM (Persgroep Publishing) en HLN (Persgroep Publishing). Wanneer 

we de historische achtergrond van al deze kranten overlopen, merken we dat elke krant 

ontstaan is vanuit een politiek gedachtegoed met initiatiefnemers die een duidelijke politieke 

voorkeur hadden. De kranten werden dikwijls in het leven geroepen als protest op een andere 

politiek overtuiging. Verder leert de geschiedenis van deze vier kranten ons dat zij ooit 

allemaal geconfronteerd werden met een financiële tegenslag. Daarnaast kwam naar voren dat 

zowel de Tweede Wereldoorlog als de naoorlogse periode voor ongemakken zorgde. Wanneer 

                                                 
200 VAN NIEUWENHUYSE, K., o.c., 64-69. 
201 Ibid., 168-171. 
202 Ibid., 353-359. 
203 E. DE BENS en K. RAEYMAECKERS, o.c., 319-321. 
204 X. (s.d.) Krant [WWW]. De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dexc21032003_012 [12/07/2012]. 
205 X. (s.d.) CIM- en bereikcijfers De Standaard [WWW]. Corelio: http://www.corelioenu.be/data/CIM-DS.pdf [12/07/2013]. 
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we de inhoudelijke profilering van naderbij bekeken, zagen we dat elke krant bericht over 

nieuws afkomstig uit binnen- en buitenland. HBVL is de koploper in het berichten over 

nieuws afkomstig uit eigen regio. Deze trend is eveneens zichtbaar in HLN aangezien deze 

krant een arsenaal aan regionale edities uitgeeft. Het onderscheid tussen populaire kranten en 

kwaliteitskranten krijgt gestalte in het weergeven van lezersbrieven en opiniestukken. 

Populaire kranten bevatten meer lezersbrieven, daar waar kwaliteitskranten meer belang 

hechten aan opiniestukken. Ten slotte heeft er zich een trend voorgedaan waarin zowel de 

populaire kranten als de kwalitatieve kranten zich de notie tabloïdisering eigen hebben 

gemaakt. De ene krant al wat meer dan de andere.  
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Hoofdstuk 5: De onderzoeksmethodologie  

 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de gehanteerde methodologie m.b.t. tot het empirisch 

onderzoek dat voorwerp uitmaakt van deze masterproef. Vooreerst geven we een overzicht 

van de onderzoeksvragen waarbij we de verschillende deelvragen en subvragen op een rij 

zetten. Daarnaast besteden we aandacht aan de geselecteerde steekproef waarbij de 

samenstelling en de onderzochte periode worden toegelicht. Verder zetten we de keuze voor 

een diepgaande onderzoekstrategie uiteen. Bovendien staan we stil bij de voorkeur voor zowel 

literatuuronderzoek als de methode van inhoudsanalyse. Bij de inhoudsanalyse hechten we 

belang aan de kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse waarbij we aangeven hoe het 

onderzoeksinstrument wordt ontwikkeld. Bovendien staan we stil bij de beperkingen die deze 

kwantificerende en kwalificerende technieken met zich kunnen meebrengen. Daarnaast lijsten 

we de verschillende kwantitatieve en kwalitatieve hypotheses op die de theoretische kaders 

ons hebben opgeleverd. We eindigen dit hoofdstuk met enerzijds een overzicht van de 

verschillende bronnen van informatie die we voor deze masterproef hebben aangewend, 

anderzijds met een besluit waarin we de belangrijkste aandachtspunten van dit hoofdstuk 

beschrijven.  

 

2. Onderzoeksvragen  

Deze masterproef tracht een antwoord te bieden op de centrale onderzoeksvraag: ‘Hoe werd 

het assisenproces van Els Clottemans in beeld gebracht in vier Vlaamse kranten?’. Deze 

onderzoeksvraag is hoofdzakelijk beschrijvend en deels explorerend van aard en kan 

onderverdeeld worden in vijf deelvragen (A-E) en heeft bijhorende subvragen.  

 

A. Wat levert de theoretische en empirische onderzoeksliteratuur op over de 

beeldvorming van criminaliteit, in het bijzonder moord, in de media, meer in het 

bijzonder in kranten en wat zijn de formele en informele reacties hierop? 

1) Wat wordt verstaan onder het concept ‘media’ en wat zijn de functies van de 

media? 

2) Welke bevindingen levert het theoretisch en empirisch onderzoek op over de 

beeldvorming van criminaliteit in de non-fictie en fictie?  

3) Welke bevindingen levert het theoretisch en empirisch onderzoek op over de 

beeldvorming van criminaliteit in kranten?  
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4) Welke bevindingen levert het theoretisch en empirisch onderzoek op over de 

beeldvorming van moord in kranten en de formele en informele reacties hierop in 

kranten?  

5) Welke bevindingen levert het theoretisch en empirisch onderzoek op over de 

beeldvorming van assisenzaken in kranten?  

 

B. Wat houdt de zaak over de zogenaamde parachutemoord in? 

1) Over welke misdrijven gaat het?  

2) Wie zijn de belangrijkste actoren?  

3) Welke bewijzen zijn er voorhanden?  

4) Welke motieven zijn er?  

5) Hoe is het assisenproces verlopen?  

6) Wat zijn de reacties op het assisenproces?  

 

C. Wat zijn de politiek-ideologische achtergronden van de vier kranten?  

1) Wat is de historiek van de kranten? 

2) Door wie worden de kranten uitgegeven?  

3) Wie zijn de eigenaars van de kranten?  

4) Wie zijn de huidige hoofdredacteurs?  

5) Wat is de inhoudelijke profilering van de kranten?  

6) Tot welk lezerspubliek richten de kranten zich?  

 

D. Welke kwantitatieve kenmerken vertoont de beeldvorming van de parachutemoord in 

de vier kranten?  

1) Hoeveel krantenartikels verschenen er over het assisenproces van Els Clottemans?  

2) Hoeveel krantenartikels zijn er voor, tijdens en na het assisenproces verschenen?  

3) Hoeveel krantenartikels verschenen er over het assisenproces van Els Clottemans 

per weekdag?  

4) Op welke datum verscheen het artikel?  

5) Op welke pagina verscheen het artikel? 

6) Wat is het gemiddeld aantal woorden per artikel?  

7) Wat is de gemiddelde grootte van een artikel?  

8) Wat is de vorm van het artikel (editoriaal, verslaggeving, interview, column, 

opiniestuk, lezersbrief)?  

9) Hoeveel artikels hebben een titel en bijtitel?  

10) Welk soort titel en bijtitel bevatten deze krantenartikels (editoriaal, citaat)?  

11) Indien titel en/of bijtitel een citaat zijn, van wie zijn deze citaten afkomstig? 
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12) Wat is de gemiddelde oppervlakte van een titel in cm²?  

13) Zijn er illustraties aanwezig? Zoja, hoeveel illustraties zijn er aanwezig per artikel? 

14) Welke illustraties zijn er aanwezig (foto’s, figuren, tekeningen)? 

15) Wat is de gemiddelde oppervlakte van een illustratie in cm²? 

16) Hoeveel krantenartikels zijn ondertekend (niet aanwezig, initialen, volledige 

naam)? 

17) Hoeveel journalisten zijn bij de effectieve verslaggeving over het assisenproces 

betrokken? 

18) Welke actoren worden op de foto’s afgebeeld?  

19) Welke informatie is er aanwezig over het gerechtelijk onderzoek?  

20) Welke informatie is er aanwezig met betrekking tot de aanloop naar het 

assisenproces?  

21) Welke informatie is er aanwezig over het onderzoek ten gronde?  

22) Wat zijn de verschillen in de vier kranten?  

 

E. Welke kwalitatieve kenmerken vertoont de beeldvorming van de parachutemoord in 

de vier kranten?  

1) Welk beeld wordt er opgehangen van de beschuldigde en haar omgeving?  

2) Welk beeld wordt er opgehangen van het slachtoffer en haar omgeving? 

3)  Welk beeld wordt er tijdens het assisenproces opgehangen over het onderzoek dat 

gevoerd is, zowel door de politie, de onderzoeksrechters als de 

onderzoeksgerechten?  

4) Welk beeld wordt er opgehangen van de rol van de advocaten ter zitting, zowel 

van de burgerlijke partijen als van de beschuldigde?  

5) Welk beeld wordt er tijdens het assisenproces opgehangen van de getuigen, zowel 

à charge als à décharge?  

6) Welk beeld wordt er tijdens het assisenproces opgehangen van de experten?  

7) Welk beeld wordt er tijdens het assisenproces opgehangen van de juryleden?  

8) Welk beeld wordt er tijdens het assisenproces opgehangen van de parketmagistraat 

die vordert?  

9) Wat wordt er inhoudelijk voorgesteld over de twee rechters en de voorzitter?  

10) Wat houden de lezersbrieven en opiniestukken in?  

11) Wat zijn de verschillen in de vier kranten? 
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3. Steekproefsamenstelling en steekproefperiode 

De steekproefsamenstelling in deze masterproef bestaat uit alle krantenartikels die verschenen 

zijn over het assisenproces van Els Clottemans in vier Vlaamse Kranten, zijnde: HLN, DS, 

DM en HBVL. In totaal zijn dit 817 krantenartikels. Elk krantenartikel beschouwen we als 

één analyse-eenheid. Deze steekproef is met andere woorden doelgericht en wordt in de 

literatuur omschreven als ‘purposive sampling’
206

. Hierbij onderscheiden we drie 

steekproefperiodes: (1) de eerste berichtgeving waarbij het assisenproces werd aangekondigd, 

(2) de berichtgeving over het assisenproces zelf en (3) de laatste berichtgeving over de 

reacties na het assisenproces. Wanneer deze drie periodes worden toegepast op het 

assisenproces van Els Clottemans in casu, komen we tot een steekproefperiode die strekt van 

05 januari 2010 t.e.m. 31 december 2010.  

 

4. Keuze voor een brede of diepgaande onderzoeksstrategie  

In deze masterproef wordt geopteerd voor een diepgaande onderzoeksstrategie. We zijn 

namelijk geïnteresseerd in een diepgaand onderzoek waarbij de assisenzaak van Els 

Clottemans in al haar facetten wordt bestudeerd. Een brede onderzoeksstrategie is niet 

aangewezen omdat we ons in deze masterproef beperken tot één assisenzaak en de 

mogelijkheid tot generalisatie er zich niet toe leent. We kunnen de resultaten afkomstig uit dit 

onderzoek namelijk niet veralgemenen voor andere assisenzaken. Wel zullen we voor deze 

specifieke assisenzaak - met alle voorzichtigheid - een besluit formuleren waarin zal worden 

aangetoond of er werkelijk een verschil is in hoe kwaliteitskranten en populaire kranten 

berichten. In deze masterproef wordt de focus dus gelegd op kleinschaligheid die ons in staat 

stelde om op diepgang, detaillering en complexiteit in te zetten.
207

 De beeldvorming van 

criminaliteit in de media werd wel vanuit een breder kader benaderd waarbij we stapsgewijs 

van een algemene benadering over criminaliteit in de media naar een bijzondere invalshoek 

gingen, in casu over de beeldvorming van moord en assisenzaken in kranten. 

 

5. Keuze voor literatuuronderzoek 

Literatuuronderzoek is een variant van de onderzoeksstrategie bureauonderzoek. Hierbij 

raadplegen we diverse bronnen van informatie die ons bijstaan om tot nieuwe inzichten te 

komen. Een belangrijk kenmerk van dergelijk onderzoek is dat het betrekking heeft op 

bestaande vakliteratuur die door anderen werd geproduceerd.
208

 Theoretische en empirische 

                                                 
206 D. MORTELMANS, “Het kwalitatief onderzoeksdesign” in T. DECORTE en D. ZAITCH (eds.), Kwalitatieve methoden 

en technieken in de criminologie, Leuven, Acco, 2009, 99. 
207 T. DECORTE, Syllabus Methoden van onderzoek: Ontwerp en dataverzameling. Een handleiding, Gent, Academia Press, 

2011, 154. 
208 Ibid., 193-195. 
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onderzoeksliteratuur draagt bij om het onderwerp van deze masterproef in een bredere context 

te plaatsen en de gehanteerde concepten te definiëren en te operationaliseren. 

Wetenschappelijke literatuur zoals (hand)boeken, vaktijdschriften en verzamelwerken zullen 

worden aangewend om een antwoord te bieden op de eerste deelvraag: ‘Wat levert de 

theoretische en empirische onderzoeksliteratuur op over de beeldvorming van criminaliteit, in 

het bijzonder moord, in de media, meer in het bijzonder in kranten en wat zijn de formele en 

informele reacties hierop?’. Ten slotte hebben we theoretische kaders nodig om bepaalde 

kwantitatieve en kwalitatieve hypotheses te formuleren opdat we deze vervolgens kunnen 

aftoetsen aan de gegevens die uit het onderzoek voortvloeien. 

 

6. Keuze voor inhoudsanalyse  

De opzet van deze masterproef is om enerzijds na te gaan wat er in de vier verschillende 

Vlaamse kranten werd gerapporteerd over het assisenproces van Els Clottemans, anderzijds 

ligt de focus op hoe Els Clottemans en de andere actoren in het assisenproces werden 

voorgesteld. Hierbij maken we gebruik van zowel kwantificerende als kwalificerende 

onderzoekstechnieken. Om een antwoord te bieden op onze centrale onderzoeksvraag leent de 

inhoudsanalyse als onderzoeksmethode zich hier het best toe, omdat deze methodiek een 

‘systematische vorm van lezen is om waarnemingen te doen’
209

. Deze waarnemingen worden 

geregistreerd aan de hand van een onderzoeksinstrument dat relevante categorieën bevat die 

in overeenstemming zijn met de subvragen van de deelvraag: ‘Welke kwantitatieve kenmerken 

vertoont de beeldvorming van de parachutemoord in de vier kranten?’. Deze deelvraag wordt 

beantwoord door middel van een inhoudsanalyse van het kwantitatief-beschrijvende type.  

 

6.1. Inhoudsanalyse van het kwantitatief-beschrijvende type 

Een inhoudsanalyse van het kwantitatief-beschrijvende type kan in deze masterproef worden 

omschreven als volgt: ‘Content analysis is a method of studying and analyzing 

communications in a systematic, objective and quantitative manner for the purpose of 

measuring certain message variables, ... free of the subjective bias of the reviewer’
210

. Laten 

we enkele kernbegrippen uit deze definitie van naderbij bekijken
211

: 

 

Communicatief 

De media hebben de dag van vandaag diverse middelen voorhanden om te communiceren 

naar de buitenwereld. Deze middelen hebben enerzijds betrekking op het type medium dat zij 

gebruiken (krant, radio, internet), anderzijds heeft dit te maken met de functies van de media 

                                                 
209 F. WESTER, “Inhoudsanalyse als onderzoeksontwerp” in F. WESTER (ed.), Inhoudsanalyse: theorie en praktijk, 

Deventer, Kluwer, 2012, 16. 
210 C. GREER en R. REINER, o.c., 247. 
211 D. RIFFE, S. LACY en F. FICO, o.c., 25-36. 
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(entertainment, informatief, ...). Alle vormen van communicatie bevatten symbolen, hetzij 

verbaal, tekstueel of door middel van afbeeldingen. 

 

Systematisch  

De meeste onderzoekers zijn systematisch in het vergaren van kennis. Verklaringen van 

fenomenen en assumpties worden immers niet ongefundeerd geaccepteerd, maar zijn 

onderworpen aan een systeem van waarnemingen en empirische verificatie. Stapsgewijs gaan 

we in deze studie van (1) het identificeren van een probleemstelling naar (2) het formuleren 

van hypotheses om (3) deze hypotheses te testen en (4) zo tot een verificatie of verwerping te 

komen.  

 

Objectief 

Wanneer we het hebben over objectiviteit doelen we o.a. op de repliceerbaarheid van de 

bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien. De onderzoeksbevindingen moeten objectief 

zijn en mogen niet onderhevig zijn aan de subjectieve verwachtingen van de onderzoeker. 

Indien andere onderzoekers deze studie zouden herhalen met dezelfde vraagstelling, 

onderzoeksmethoden en definities, zouden de resultaten moeten leiden tot overeenkomstige 

bevindingen.  

 

Kwantitatief  

Het begrip kwantitatief heeft betrekking op het weergeven van cijfermateriaal. We willen 

namelijk een antwoord bieden op onze deelvraag: ‘Welke kwantitatieve kenmerken vertoont 

de beeldvorming van de parachutemoord in de vier kranten?’. Deze deelvraag wordt 

beantwoord aan de hand van subvragen die in termen van hoeveelheden worden uitgedrukt. 

De bevindingen worden gerapporteerd aan de hand van cijfergegevens en worden verwerkt 

via het statistisch computerprogramma SPSS
212

. Kwantitatieve onderzoekstechnieken maken 

het immers mogelijk om grote hoeveelheden informatie te analyseren en deze summier weer 

te geven in o.a. percentages en gemiddelden.  

 

Het kwantitatieve luik is dus beschrijvend van aard en heeft als doel een vergelijking te 

maken tussen vier verschillende Vlaamse kranten, waarbij aandacht wordt besteed aan de 

ruimtelijke indeling per krant waarin we specifiek de vormgeving en inhoud van de 

verschillende artikels onder de loep nemen. We hebben oog voor materie die manifest 

aanwezig en telbaar is.
213

  

                                                 
212 Vroeger stond SPSS voor: ‘Statistical Package for the Social Sciences’. Nu staat SPSS voor: ‘Statistical Product and 

Service Solutions’.  
213 K. NEUENDORF, The content analysis guidebook, Thousand Oaks, Sage Publications, 2002, 23-24. 



 

62 

6.1.1. Kwantitatief onderzoeksinstrument 

Het onderzoeks- of waarnemingsinstrument heeft als doel de kwantitatieve kenmerken van de 

analyse-eenheden te meten door middel van relevante categorieën die op voorhand zijn 

vastgelegd. Met andere woorden wordt de ‘interpretatieruimte van de waarnemers 

vastgelegd’
214

. Om deze kwantitatieve kenmerken van de analyse-eenheden te meten hebben 

we diverse variabelen opgesteld. Deze variabelen worden gemeten aan de hand van vooraf 

opgestelde categorieën, die elk een waarde krijgen toegewezen en door middel van een 

codeboek worden geregistreerd.
215

 Al deze variabelen worden numeriek weergegeven. De 

onderzoeksbevindingen worden aan de hand van deze codes manueel ingevoerd in het 

statistisch programma SPSS. Het codeboek bestaat uit drie delen en omvat in totaliteit 

drieëntwintig vragen met elk zijn variabele. Deel één heeft betrekking op het identificeren van 

de diverse krantenartikels (identificatievariabelen) en bevat vijf vragen. Deel twee omvat 

vragen aangaande de vormgeving van de verschillende krantenartikels 

(vormgevingsvariabelen) en bestaat uit veertien vragen. Ten slotte behelst deel drie 

inhoudelijke aspecten van de krantenartikels (Inhoudelijke variabelen) en bevat het vier 

vragen. We zullen de drieëntwintig vragen afzonderlijk expliciteren. 

 

Deel I: identificatievariabelen 

Vooreerst wordt aan ieder krantenartikel een identificatienummer (code) toegewezen dat ons 

toelaat om het desbetreffende artikel probleemloos op te sporen. Dit vinden we terug in vraag 

één. Dit identificatienummer bestaat uit de initialen van de krant, de datum waarop het artikel 

verscheen en een getal dat aangeeft het hoeveelste artikel er die dag in de krant is verschenen. 

Bijvoorbeeld: In de krant Het Laatste Nieuws zijn op 25 september 2010 drie artikels 

verschenen. De identificatienummers van deze krantenartikels zijn dan: HLN250910#1, 

HLN250910#2 en HLN250910#3. 

 

Verder wordt aangeduid in welke krant het krantenartikel verscheen. Dit wordt weergegeven 

in vraag twee. Hiermee kunnen we nagaan hoeveel krantenartikels er in totaliteit in elke krant 

verschenen zijn over het assisenproces van Els Clottemans. De mogelijkheden bestaan uit: 

‘Het Laatste Nieuws’, ‘De Morgen’, ‘Het Belang van Limburg’ en ‘De Standaard’.  

 

Daarnaast zijn we geïnteresseerd in het aantal artikels dat verschenen zijn voor, tijdens en na 

het assisenproces. Dit wordt weergegeven in vraag drie. De mogelijkheden zijn: 

‘Berichtgeving voor het proces’, ‘Berichtgeving tijdens het proces’ en ‘Berichtgeving na het 

proces’.  

                                                 
214 F. WESTER, o.c., 22. 
215 Zie: ‘Bijlage 1: Codeboek kwantitatieve inhoudsanalyse’ van deze masterproef. 
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Verder wordt in vraag vier de datum van het krantenartikel vermeld. Dit wordt weergegeven 

in dagen, maanden en jaren (dd-mm-jj).  

 

In vraag vijf wordt aangegeven op welke dag het desbetreffende krantenartikel verscheen. De 

keuze bestaat uit de dagen maandag t.e.m. zaterdag. Hierdoor kunnen we nagaan op welke 

dagen er meer krantenartikels verschenen over het assisenproces. 

 

Deel II: vormgevingsvariabelen  

Vraag zes heeft betrekking op het paginanummer waarop het krantenartikel verscheen. 

Hiermee willen we nagaan of de krantenartikels zich meer situeerden in het begin, midden of 

op het einde van de krant.  

 

In vraag zeven wordt het aantal woorden per analyse-eenheid weergegeven. Onder het aantal 

woorden verstaan we zowel de titel, bijtitel als de onderschriften die aanwezig zijn onder de 

illustraties.  

 

Vraag acht handelt over de grootte van het krantenartikel. Deze grootte is inclusief de titels, 

bijtitels en illustraties. Het onderzoek van Matthias De Meyer over de berichtgeving van het 

assisenproces van Hans Van Themsche in Vlaamse kranten, diende als leidraad voor de 

antwoordmogelijkheden van deze variabele.
216

 De mogelijkheden zijn: ‘Volledige pagina of 

meer’, ‘Tussen ¾ en 1 volledige pagina’, ‘Tussen ½ en ¾ van een pagina’, ‘Tussen ¼ en ½ 

van een pagina’, ‘Tussen 1/8 en ¼ van een pagina’ en ‘Kleiner dan 1/8 van een pagina’.  

 

Vraag negen handelt over de vorm van het artikel. De mogelijkheden zijn: ‘Editoriaal’, 

‘Verslaggeving’, ‘Interview’, ‘Column’, ‘Opiniestuk’ en ‘Lezersbrief’. Onder editoriaal 

verstaan we een redactioneel artikel doorgaans afkomstig van de hoofdredacteur. De categorie 

verslaggeving doelt op de eigenlijke berichtgeving over het assisenproces. Onder interview 

verstaan we een gesprek tussen twee of meerdere personen. Column kan volgens VAN 

DALE’s Groot Woordenboek der Nederlandse taal omschreven worden als een ‘regelmatige 

bijdrage aan een dagblad of tijdschrift met een bijzondere eigen inhoud’. In een opiniestuk 

schrijft de auteur zijn/haar persoonlijke visie neer over gebeurtenissen omtrent het 

assisenproces. Ten slotte beschouwen we de lezersbrieven als uitlaatklep voor de lezers 

waarin zij hun mening kunnen uiten over het assisenproces.  

 

De vragen tien t.e.m. dertien hebben betrekking op de titel en bijtitel van het krantenartikel. 

Er wordt vooreerst nagaan of het krantenartikel een titel heeft. Indien er een titel aanwezig is 

                                                 
216 M. DE MEYER, Een analyse van de berichtgeving in Vlaamse kranten over de racistische moord(poging) van 11 mei 

2006 en de berechting van de dader, scriptie, Criminologische Wetenschappen, UGent, 2007-2008, 134-135. 
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wordt nagaan of deze van redactionele aard is of een citaat is (vraag tien). Verder hechten we 

belang aan de bijtitel. Indien deze aanwezig is, gaan we na of het om een redactionele bijtitel 

of een citaat gaat (vraag twaalf). Indien het een citaat betreft, worden een aantal 

keuzemogelijkheden vooropgesteld waarbij wordt nagegaan van wie het citaat afkomstig is 

(vraag elf en dertien). De keuzemogelijkheden hebben betrekking op actoren die betrokken 

waren bij het assisenproces: ‘Els Clottemans’, ‘Jan De Wilde’, ‘Marcel Somers’, ‘Vic Van 

Aelst’, ‘Katrien Van Der Straeten’, ‘Jef Vermassen’, ‘An Govers’, ‘Patrick Boyen’, ‘Michel 

Jordens’, ‘Politieagenten’, ‘Moeder Clottemans’, ‘Broer Clottemans’, ‘Karol De Wilde’, 

‘Vincent De Wilde’, ‘Vader Els Van Doren’, ‘Zus Els Van Doren’ en ‘Andere’. Deze laatste 

categorie heeft betrekking op andere actoren, zoals juryleden, getuigen, deskundigen, ect.  

 

Vraag veertien heeft betrekking op de oppervlakte van de titel. Dit wordt weergegeven in 

vierkante cm (cm²). Hiermee wordt weergegeven wat de gemiddelde oppervlakte van een titel 

per krant is. Onder titel verstaan we zowel de redactionele titel als de bijtitel.  

 

De vragen vijftien t.e.m. achttien hebben betrekking op de illustraties die aanwezig zijn in 

de verschillende krantenartikels. Vooreerst willen we nagaan of er illustraties aanwezig zijn in 

de krantenartikels (vraag vijftien). Daarnaast wordt nagegaan hoeveel illustraties er aanwezig 

zijn per artikel (vraag zestien). De keuzemogelijkheden reiken van ‘Geen illustratie’ t.e.m. 

‘Elf illustraties’. Verder wordt de aard van de illustratie aangegeven in diverse 

keuzemogelijkheden (vraag zeventien): ‘Foto’s’, ‘Tekeningen’ of ‘Foto’s en figuren’. Ten 

slotte wordt in vraag achttien de oppervlakte van de illustratie weergegeven in vierkante cm 

(cm²). In dit onderzoek is er bewust voor gekozen om foto’s waarop de auteur(s) van het 

artikel worden afgebeeld niet in dit onderzoek op te nemen.  

 

Vraag negentien heeft betrekking op de auteur van het krantenartikel. We willen nagaan of 

het krantenartikel wordt ondertekend en indien zo, of dit met de volledige naam of enkel met 

initialen werd ondertekend. Hierdoor willen we nagaan hoeveel verschillende journalisten er 

bij het assisenproces betrokken waren. 

 

Deel III: inhoudelijke variabelen  

Vraag twintig heeft betrekking op de actoren die op de foto’s zijn afgebeeld. De 

keuzemogelijkheden zijn: ‘Els Clottemans’, ‘Els Van Doren’, ‘Nabestaanden E.V.D.’, ‘Vic 

Van Aelst’, ‘Katrien Van Der Straeten’, ‘Jef Vermassen’, ‘An Govers’, ‘Patrick Boyen’, 

‘Michel Jordens’, ‘Onderzoeksrechter’, ‘Politieagenten’, ‘Moeder Clottemans’, ‘Broer 

Clottemans’, ‘Getuigen’, ‘Juryleden’ en ‘Andere’. Deze laatste categorie heeft betrekking op 

afbeeldingen die aanwezig zijn om het artikel kracht bij te zetten, zoals bewijsstukken. Met 
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deze vraag willen we nagaan welke actoren de meeste aandacht krijgen wat betreft de 

illustraties.  

 

In de vragen eenentwintig t.e.m. drieëntwintig worden aangeven of er informatie aanwezig 

is over: (1) het gerechtelijk onderzoek (vraag eenentwintig), (2) de aanloop naar het 

assisenproces (vraag tweeëntwintig) en over (3) het onderzoek ten gronde (vraag 

drieëntwintig). Opnieuw worden er vaste categorieën vooropgesteld. Bij de vraag betreffende 

het al dan niet aanwezig zijn van informatie over het gerechtelijk onderzoek en de aanloop 

naar het assisenproces zijn de mogelijkheden: ‘aanwezig’ en ‘niet aanwezig’. Vraag 

drieëntwintig heeft betrekking op informatie aanwezig over het onderzoek ten gronde. Hierbij 

houden we in het achterhoofd dat een artikel op meerdere onderdelen kan betrekking hebben. 

De mogelijkheden bestaan uit de verschillende stappen waaruit een assisenproces bestaat: 

‘Samenstelling en eedaflegging van de juryleden’, ‘Akte van beschuldiging’, ‘Akte van 

verdediging’, ‘Verhoor van de beschuldigde door de voorzitter van het hof van assisen’, 

‘Voorlezen van de lijst van getuigen die opgeroepen zijn door het OM, de burgerlijke partijen 

en de verdediging’, ‘Verhoor van de getuigen van het OM’, ‘Verhoor van de getuigen van de 

burgerlijke partijen’, ‘Verhoor van de getuigen van de verdediging’, ‘Requisitoir van het 

OM’, ‘Pleidooien advocaten van de burgerlijke partijen’, ‘Pleidooien advocaten van de 

verdediging’, ‘Laatste woord van de beschuldigde’, ‘Replieken op de pleidooien’, 

‘Beraadslaging over de schuldvragen door de leden van de jury’, ‘Uitspraak over 

schuldvraag’, ‘Pleidooien over de strafmaat’, ‘Beraadslaging door het hof en de jury over de 

strafmaat en ten slotte ‘Uitspraak over de strafmaat’. 

 

6.1.2. Hypotheses kwantitatieve inhoudsanalyse  

Hypothese 1 

Vermits het gerechtelijk onderzoek is afgerond, zal de mediaberichtgeving hierover zowel in 

de populaire kranten als in de kwaliteitskranten uitvoerig gebeuren. [Deze hypothese kwam tot 

stand aan de hand van: C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, 

Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2011, 559-561. Zie bladzijde 14 van deze masterproef.] 

 

Hypothese 2 

Aangezien de aanvang en de uitspraak van een assisenproces voor de media een belangrijk 

gegeven zijn, zal er een overvloed aan mediaberichtgeving zijn aan het begin en op het einde 

van het assisenproces en dit zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten. [Deze 

hypothese kwam tot stand aan de hand van: Y. JEWKES, Media & Crime. Key approaches to criminology, 

Londen, Sage Publications, 2011, 43-64. Zie bladzijde 19 van deze masterproef.] 
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Hypothese 3 

Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten verschijnt de berichtgeving over het 

assisenproces van de zogenaamde parachutemoord op de voorpagina en in de eerste twee 

secties van de krant. [Deze hypothese kwam tot stand aan de hand van: S.M. CHERMAK, Victims in the 

news: crime and the American news media, Boulder, Westview Press, 1995, 47. Zie bladzijde 25 van deze 

masterproef.] 

 

Hypothese 4 

In de populaire kranten zullen er meer artikels voorhanden zijn over het assisenproces van de 

zogenaamde parachutemoord dan in de kwaliteitskranten, vermits het een misdrijf van 

persoonlijke aard is. [Deze hypothese kwam tot stand aan de hand van: C. GREER en R. REINER, 

“Mediated Mayhem: Media, Crime, Criminal Justice” in M. MAGUIRE, R. MORGAN en R. REINER (eds.), 

The Oxford Handbook of Criminology (Fifth edition), Oxford, Oxford University Press, 2012, 250-256. Zie 

bladzijde 21-22 van deze masterproef.] 

 

Hypothese 5 

Vermits populaire kranten meer foto’s publiceren dan kwaliteitskranten, verwachten we in de 

mediaberichtgeving van de populaire kranten meer foto’s van het slachtoffer en haar 

nabestaanden. [Deze hypothese kwam tot stand aan de hand van: I. MARSH en G. MELVILLE, Crime, 

justice and the media, Oxon, Routledge, 2009, 106. Zie bladzijde 27 van deze masterproef.] 

 

Hypothese 6 

Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten zullen in de mediaberichtgeving veel 

foto’s aanwezig zijn van de rechters, advocaten, politie, getuigen en juryleden. [Deze hypothese 

kwam tot stand aan de hand van: R. SURETTE, Media, crime and criminal justice: images, realities and policies 

(Fourth edition), Belmont, Wadsworth Cengage Learning, 2011, 109-110. Zie bladzijde 29 van deze 

masterproef.] 

 

Hypothese 7 

In de populaire kranten zal men meer citaten aanhalen van politieagenten, advocaten, de 

voorzitter en nabestaanden van zowel het slachtoffer als de beschuldigde dan in de 

kwaliteitskranten. [Deze hypothese kwam tot stand aan de hand van: R.V. ERICSON, P.M. BARANEK en 

J.B.L. CHAN, Representing order: crime, law and justice in the news media, Toronto, University of Toronto 

Press, 1991, 186-197. Zie bladzijde 31 van deze masterproef.]   

 

Hypothese 8 

Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten zal men veelvuldig berichten over 

de akte van beschuldiging, het verhoor van de beschuldigde door de voorzitter van het hof van 

assisen en het verdict. [Deze hypothese kwam tot stand aan de hand van: C.D. VINSON en J.S. ERTTER, 
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“Entertainment or Education: How do media cover the courts?”, The Harvard International Journal of 

Press/Politics, Vol. 7 (nr. 4), 2002, (80) 84-89. Zie bladzijde 30 van deze masterproef.] 

 

Hypothese 9 

Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten verwachten we na afloop van het 

assisenproces veel reacties die de ‘publieke opinie’ weergeven. [Deze hypothese kwam tot stand aan 

de hand van: Y. JEWKES, Media & Crime. Key approaches to criminology, Londen, Sage Publications, 2011, 

43-64. Zie bladzijde 20 van deze masterproef.] 

 

6.2. Inhoudsanalyse van het kwalitatief-interpreterende type  

Een inhoudsanalyse van het kwalitatief interpreterende-type kunnen we in dit onderzoek 

omschrijven als: ‘[...] Een vorm van kwalitatief onderzoek die gekenmerkt wordt door de 

intensieve studie van documenten zoals mediamateriaal. Centraal staat de reconstructie van 

latente betekenisstructuren in de documenten [...]’
217

. Een inhoudsanalyse van het 

kwalificerende type is geïnteresseerd in inhoud die niet onmiddellijk voor interpretatie vatbaar 

is. Aan de hand van de krantenartikels dient de onderzoeker zich toe te spitsen op de 

onderliggende noot die journalisten aan het artikel wilden meegeven door aandacht te 

besteden aan de schrijfwijze, taalgebruik, afbeeldingen en de situatie.
218

  

 

De inhoudsanalyse van het kwalitatief-interpreterende type is explorerend van aard. Hiermee 

willen we een antwoord formuleren op de deelvraag: ‘Welke kwalitatieve kenmerken vertoont 

de beeldvorming van de parachutemoord in de vier kranten?’. Het heeft als doel na te gaan 

welk beeld er van de beschuldigde Els Clottemans werd opgehangen. Verder besteden we in 

dit luik ook aandacht aan de beeldvorming van alle andere actoren die in dit assisenproces een 

centrale plaats innamen. 

 

6.2.1. Kwalitatief onderzoeksinstrument 

In tegenstelling tot het kwantitatief onderzoeksinstrument zijn er bij een 

onderzoeksinstrument van kwalitatieve aard geen vooraf vooropgestelde categorieën. De 

inhoudsanalyse van het kwalitatieve type kenmerkt zich namelijk door het bestuderen van 

latente inhoud. Voorafgaand aan het empirisch onderzoek is deze inhoud nog niet gekend. De 

onderzoeker dient beroep te doen op theoretische kaders over de beeldvorming van de 

beschuldigde, slachtoffers, politie en rechtbanken welke als leidraad fungeren om te zien waar 

de onderzoeker aandacht aan dient te besteden.
219

 Het onderzoeksinstrument
220

 bestaat uit 

twee delen. Deel I heeft betrekking op de beeldvorming van de verschillende actoren die 

                                                 
217 F. WESTER, o.c., 26-27. 
218 C. GREER, o.c., 158-159.   
219 F. WESTER, o.c., 31-34. 
220 Zie: ‘Bijlage 2: Kwalitatief onderzoeksinstrument’ van deze masterproef. 
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betrokken zijn bij het assisenproces in de vier kranten. Hierbij besteden we aandacht aan: Els 

Clottemans en haar omgeving, Els van Doren en haar omgeving, het onderzoek gevoerd door 

de politie, onderzoeksrechter(s), onderzoeksgerechten, advocaten van de burgerlijke partijen, 

advocaten van de beschuldigde, getuigen, experten, juryleden, openbaar aanklager en ten 

slotte de twee rechters en de voorzitter van het hof van assisen. Voor elk van deze actoren 

wordt de code van het krantenartikel vermeld. Verder zullen we weergeven hoe zij worden 

omschreven en wordt diegene die het verwoordde weergegeven (bron). Ten slotte heeft deel 

II betrekking op de lezersbrieven, opinierubrieken en columns waarbij inhoudelijk wordt 

nagegaan wat deze opleveren. 

 

6.2.2. Hypotheses kwalitatieve inhoudsanalyse  

Hypothese 10 

Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten zal het slachtoffer overwegend 

positief in beeld worden gebracht. Zij wordt voorgesteld als zijnde een kwetsbare, geïsoleerde 

en onschuldige vrouw. [Deze hypothese kwam tot stand aan de hand van: Y. JEWKES, Media & Crime. 

Key approaches to criminology, Londen, Sage Publications, 2011, 43-64. Zie bladzijde 20 van deze 

masterproef.] 

 

Hypothese 11 

Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten zal de beschuldigde hoofdzakelijk 

negatief in beeld worden gebracht. Zij zal beschreven worden als impulsief, asociaal, 

beestachtig en agressief. [Deze hypothese kwam tot stand aan de hand van: Y. JEWKES, Media & Crime. 

Key approaches to criminology, Londen, Sage Publications, 2011, 43-64. Zie bladzijde 20 van deze 

masterproef.] 

 

Hypothese 12 

Vermits het slachtoffer vrouwelijk is, zal er in de mediaberichtgeving veel aandacht worden 

besteed aan haar karakteristieken en dit zowel in de populaire kranten als in de 

kwaliteitskranten. [Deze hypothese kwam tot stand aan de hand van: C. GREER en R. REINER, “Mediated 

Mayhem: Media, Crime, Criminal Justice” in M. MAGUIRE, R. MORGAN en R. REINER (eds.), The Oxford 

Handbook of Criminology (Fifth edition), Oxford, Oxford University Press, 2012, 250-256. Zie bladzijde 22 van 

deze masterproef.]   

 

Hypothese 13 

In de mediaberichtgeving zal er veel aandacht worden besteed aan het uiterlijk van de 

beschuldigde en dit zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten. [Deze hypothese 

kwam tot stand aan de hand van: Y. JEWKES, Media & Crime. Key approaches to criminology, Londen, Sage 

Publications, 2011, 127-146. Zie bladzijde 26-27 van deze masterproef.] 
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Hypothese 14 

Zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten zal de berichtgeving over het 

politiële en justitiële apparaat globaal genomen positief zijn. [Deze hypothese kwam tot stand aan de 

hand van: C. GREER en R. REINER, “Mediated Mayhem: Media, Crime, Criminal Justice” in M. MAGUIRE, 

R. MORGAN en R. REINER (eds.), The Oxford Handbook of Criminology (Fifth edition), Oxford, Oxford 

University Press, 2012, 255. Zie bladzijde 28-29 van deze masterproef.] 

 

Hypothese 15 

In de mediaberichtgeving van zowel de populaire kranten als de kwaliteitskranten zal er geen 

aandacht worden besteed aan de openbaar aanklager. [Deze hypothese kwam tot stand aan de hand 

van: C.D. VINSON en J.S. ERTTER, “Entertainment or Education: How do media cover the courts?”, The 

Harvard International Journal of Press/Politics, Vol. 7 (nr. 4), 2002, (80) 84-89.  Zie bladzijde 30 van deze 

masterproef.] 

 

6.3. Inhoudsanalyse: bedreigingen 

Net zoals elke wetenschappelijke methode, houdt de methode van inhoudsanalyse eveneens 

beperkingen in. Een eerste bedreiging heeft betrekking op de notie validiteit. In deze 

masterproef omschrijven we validiteit als: ‘Are we really measuring what we want to 

measure?’
221

. De validiteit kan in het gedrang komen indien de onderzoeker afwijkt van 

datgene wat er dient gemeten te worden. De onderzoeker heeft immers de touwtjes in handen 

door te bepalen welke kenmerken worden gemeten en hoe ze gemeten worden. De 

onderzoeker kiest in het empirisch onderzoek immers - aan de hand van categorieën - welke 

kenmerken in de verschillende kranten onder de loep worden genomen en welke niet. 

Daarnaast zijn deze categorieën tot stand gekomen door bevindingen afkomstig uit 

theoretische en empirische onderzoeksliteratuur, welke een vorm van subjectiviteit in de hand 

werken. De onderzoeker kiest immers bij voorbaat welke informatie relevant kan zijn voor het 

empirisch onderzoek.
222

 Een tweede bedreiging slaat op de notie repliceerbaarheid. 

Replicability kunnen we omschrijven als: ‘Repeating a study with different cases or in a 

different context, checking to see if similar results are obtained each time’
223

. Indien er 

voldoende informatie voorhanden is over de gehanteerde methodologie zou dezelfde studie 

door een andere onderzoeker en op een ander tijdstip overeenkomstige 

onderzoeksbevindingen moeten weergeven. Dit is echter niet het geval wanneer de 

onderzoeker beslist om andere analyse-eenheden te bestuderen. De keuze om bijvoorbeeld 

andere kranten dan deze die het voorwerp uitmaken van het empirisch onderzoek van naderbij 

te bekijken, oefent eveneens een invloed uit op de kenmerken die men wil meten, daar er bij 

                                                 
221 K. NEUENDORF, o.c., 12. 
222 C. GREER en R. REINER, o.c., 247. 
223 K. NEUENDORF, o.c., 12. 
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elke krant toch variaties aanwezig zijn aangaande de vormgeving en de inhoud. Een derde 

bedreiging heeft betrekking op generaliseerbaarheid. In wat voorafging werd al duidelijk dat 

we ons in dit empirisch onderzoek beperken tot één assisenzaak, nl. de assisenzaak van Els 

Clottemans. De resultaten van dit empirisch onderzoek kunnen bijgevolg niet gegeneraliseerd 

worden voor alle assisenzaken. Ten slotte kunnen we als vierde bedreiging stellen dat bij voor 

beeldvorming van Els Clottemans en de andere actoren die een centrale plaats in het 

assisenproces innamen, de notie objectiviteit mogelijks in gevaar kwam. Deze beeldvorming 

is immers onderhevig aan de interpretatie van de onderzoeker en kan door anderen 

verschillend geïnterpreteerd en ervaren worden.
224

 

 

7. Onderzoeksmateriaal  

In deze masterproef worden verschillende bronnen van informatie aangewend die ons in staat 

stellen om op onze vooropgestelde onderzoeksvraag, met zijn deelvragen en subvragen, een 

antwoord te bieden. De eerste belangrijke bron van informatie voor deze masterproef is de 

media. Deze masterproef beoogt namelijk een inhoudsanalyse van een krantenverslaggeving 

over de zogenaamde parachutemoord. Artikels uit de vier verschillende kranten zijn in deze 

masterproef dus onmisbaar. Een tweede belangrijke bron van informatie die een rol speelt is 

literatuur. Deze laatste is een vereiste om enerzijds inzicht te verwerven in de beeldvorming 

van criminaliteit in de media, anderzijds een adequaat criminologisch onderzoek op te zetten.  

 

7.1. Media 

Met deze bron bedoelen we informatie die bestemd is voor een ruimer publiek. In deze 

masterproef hebben we voornamelijk oog voor gedrukte media, in casu kranten. 

Krantenartikels kunnen we plaatsen onder de noemer van grijze literatuur. Aangezien deze 

masterproef een inhoudsanalyse van een krantenverslaggeving beoogt, fungeren de vier 

verschillende kranten als primaire bronnen.
225

 De relevante krantenartikels voor deze 

masterproef werden gevonden in de Koninklijke bibliotheek van België. Daarnaast dienden 

we rekening te houden met het gegeven dat sommige kranten gedigitaliseerd waren. Indien de 

belangrijkste krantenartikels niet in de bibliotheek werden teruggevonden, werd er een beroep 

gedaan op het digitale persarchief Mediargus. De assisenzaak omtrent de zogenaamde 

parachutemoord had en heeft nog steeds een hoge actualiteitswaarde. Twee boeken die 

werden geschreven over de parachutemoord door Faroek Özgünes, journalist en nieuwsanker 

bij VTM, en gerechtsjournalist Gust Verwerft bevestigen dit. Deze boeken waren een 

meerwaarde om het assisenproces van Els Clottemans summier te schetsen.  

                                                 
224 C. GREER en R. REINER, o.c., 247. 
225 T. DECORTE, Syllabus Encyclopedie van de criminologische wetenschappen, Gent, Universiteit Gent, 2008, 141-142. 
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7.2. Literatuur 

Literatuur als kennisbron van een masterproef is heel belangrijk en dat is ook gebleken. 

Literatuuronderzoek heeft namelijk de mogelijkheid geboden om inzicht te verwerven in het 

onderwerp waarop deze masterproef betrekking had. Dit hielp ons om tot een betere 

afbakening van de probleemstelling te komen. We wilden namelijk nagaan wat er al 

geschreven was over het thema waarbij we o.a. op zoek ging naar de definiëring en 

operationalisering van kernbegrippen die in ons onderzoek centraal stonden. ‘Wat verstaan we 

onder media en wat zijn de functies?’ is o.a. een vraag waarop de literatuur een antwoord 

bood. Verder hadden we literatuur nodig die ons in staat stelde om een adequaat 

criminologisch onderzoek op te zetten. In dit onderzoek stond de methode van de 

inhoudsanalyse centraal. Literatuur hieromtrent werd voornamelijk gevonden in de 

bibliotheek van de vakgroep Communicatiewetenschappen te UGent. Deze gedrukte en 

elektronische literatuur was zowel Nederlandstalig als anderstalige van aard. Verschillende 

vormen en varianten van literatuur werden gevonden. Een eerste categorie van literatuur die 

in deze masterproef werd aangewend waren (hand)boeken en verzamelwerken. Voorbeelden 

hiervan zijn o.a. ‘The Oxford Handbook of Criminology’ en ‘Enclyopedia of murder and 

violent crime’. Deze stelden ons in staat om inzicht te verwerven in de beeldvorming van 

criminaliteit in de media. Verder gingen we op zoek naar relevante boeken die ons in deze 

masterproef hebben bijgestaan om de gehanteerde methodologie te omschrijven en te 

gebruiken. Tevens waren andere (hand)boeken en verzamelwerken een hulpmiddel om de 

achtergrond van de vier Vlaamse kranten te schetsen. Deze werden geconsulteerd via de 

bibliotheek van de Universiteit Gent door middel van de bibliotheekcatalogi Aleph en 

Meercat. Daarnaast diende de onderzoeker zich in te werken in het statistisch 

computerprogramma SPSS, waarbij het handboek van Professor Dr. Pauwels ‘Toegepaste 

statistiek met SPSS voor criminologen’ als grote ondersteuning heeft gediend. Verder gingen 

we ook in andere bibliotheken op zoek naar relevante literatuur zoals de bibliotheek van de 

Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast was het voor deze masterproef ook bruikbaar om diverse 

bibliografieën betreffende media en criminaliteit door te nemen. Verder werd in deze 

masterproef gebruik gemaakt van verschillende wetenschappelijke artikelen uit 

vaktijdschriften. Hierbij denken we aan o.a. aan ‘Panopticon’, ‘Journal of Criminal Justice 

and Popular Culture’ en ‘Orde van de Dag’. Deze wetenschappelijke artikelen werden 

bemachtigd via verscheidene zoekmachines zoals Web of Science, LibHub en Antilope. 

Tevens werd in deze masterproef gebruik gemaakt van grijze literatuur, voornamelijk 

dissertaties en krantenartikels. Het ging om krantenartikels die betrekking hadden op de 

assisenzaak van Els Clottemans, maar die niet tot de inhoudsanalyse behoorden. Deze 
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krantenartikels hebben het assisenproces beter in kaart gebracht en fungeerden als secundaire 

bron. Ten slotte mogen we het world wide web niet vergeten als bron van informatie.  

 

8. Besluit  

Dit hoofdstuk vatte aan met de onderzoeksvraag waarbij de deelvragen en bijhorende 

subvragen werden weergegeven. De steekproefsamenstelling bestond uit 817 analyse-

eenheden, verschenen in de periode van 05 januari 2010 t.e.m. 31 december 2010. 

Literatuuronderzoek was o.a. noodzakelijk om het onderwerp van deze masterproef in een 

bredere context te plaatsen en bepaalde hypotheses te formuleren. Daar dit empirisch 

onderzoek bestaat uit het bestuderen van mediaberichtgeving leent de inhoudsanalyse als 

methode zich hier het beste toe. Daarnaast hebben we de inhoudsanalyses van 

kwantificerende en kwalificerende aard uiteengezet. Verder werden bij de kwantificerende en 

kwalificerende technieken enerzijds de onderzoeksinstrumenten toegelicht, anderzijds werden 

de verschillende hypotheses - die de theoretische kaders ons hebben opgeleverd - 

weergegeven. Verder hadden we ook aandacht voor enkele bedreigingen die de 

inhoudsanalyses met zich konden meebrengen, zoals de validiteit en de generaliseerbaarheid. 

Ten slotte eindigden we dit hoofdstuk met een overzicht van de verschillende bronnen van 

informatie die werden aangewend om deze masterproef te verwezenlijk die hoofdzakelijk uit 

wetenschappelijke literatuur en media bestonden. 
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Hoofdstuk 6: Voorstelling en bespreking van de 

onderzoeksresultaten  

 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van het empirisch onderzoek voorgesteld en 

besproken. Deze resultaten hebben betrekking op zowel de kwantitatieve als kwalitatieve 

inhoudsanalyse. We vatten dit hoofdstuk aan met de kwantitatieve onderzoeksbevindingen 

waarbij we ons toespitsen op de identificatie, vormgeving en inhoudelijke aspecten van de 

verschillende analyse-eenheden. We zetten dit hoofdstuk verder met de kwalitatieve 

onderzoeksbevindingen waarbij we dieper ingaan op: (1) de beeldvorming van de 

verschillende actoren die betrokken waren bij het assisenproces en (2) lezersbrieven, columns 

en opiniestukken. We sluiten dit hoofdstuk af met een volledig besluit over de kwantitatieve 

en kwalitatieve kenmerken die de beeldvorming van de zogenaamde parachutemoord in de 

vier kranten opleverden.  

 

2. Kwantitatieve onderzoeksbevindingen 

2.1. Identificatie van de krantenartikels  

In dit deel gaan we dieper in op het aantal krantenartikels dat in de periode van 05.01.2010 

t.e.m. 31.12.2010 zijn verschenen. Daarnaast geven we weer hoeveel artikels er voor, tijdens 

en na het assisenproces van Els Clottemans zijn verschenen per krant. Verder besteden we 

aandacht aan het aantal artikels dat per weekdag verschenen en staan we eveneens stil bij het 

aantal artikels dat per datum verschenen.  

 

2.1.1. Aantal krantenartikels in de periode van 05.01.2010 t.e.m. 31.12.2010   

Tabel 1: Aantal krantenartikels per krant 
 

 Frequentie  
 

 

Percent 
 

Krant Het Laatste Nieuws 391 47,9 

De Standaard 89 10,9 

De Morgen 67 8,2 

Het Belang van Limburg 270 33,0 

Totaal 817 100,0 

 

In periode van 05 januari 2010 t.e.m. 31 december 2010 zijn 817 krantenartikels verschenen 

over het assisenproces van Els Clottemans in de vier kranten. We nemen toch enkele 

verschillen waar tussen de onderzochte kranten. HLN publiceerde maar liefst 391 artikels 

over het assisenproces, goed voor nagenoeg 50% van het totaal aantal onderzochte analyse-

eenheden. Daaropvolgend hebben we HBVL met 270 artikels. Bij HBVL is dit grote aantal 
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vermoedelijk te verklaren door het gegeven dat het assisenproces in de provincie Limburg 

plaatsvond. DM heeft het minst aantal artikels gepubliceerd. Populaire kranten publiceerden 

duidelijk meer krantenartikels over het assisenproces dan kwaliteitskranten. Deze resultaten 

verifiëren hypothese 4 (H1). De hoeveelheid artikels bij HLN zijn echter geen indicator dat 

deze krant meer aandacht had voor het assisenproces. Er zijn echter nog andere factoren van 

belang. Zie bijlage 3 (Figuur 1: Aantal gepubliceerde artikels per krant) voor een visuele 

weergave van het aantal verschenen artikels per krant.  
 

Tabel 2: Berichtgeving assisenproces per krant 
 

 

 

Berichtgeving assisenproces 
 

 

 
Totaal 

 

Berichtgeving voor 

proces 
 

 

Berichtgeving tijdens 

proces 
 

Berichtgeving na 

proces 
 

Krant  Het Laatste 

Nieuws 

 15 280 96 391 

 3,8% 71,6% 24,6% 100,0% 

De Standaard  6 66 17 89 

 6,7% 74,2% 19,1% 100,0% 

De Morgen  3 47 17 67 

 4,5% 70,1% 25,4% 100,0% 

Het Belang van 

Limburg 

 20 214 36 270 

 7,4% 79,3% 13,3% 100,0% 

Totaal  44 607 166 817 

 5,4% 74,3% 20,3% 100,0% 

 

Wanneer we de berichtgeving voor, tijdens en na het assisenproces van naderbij bekijken, 

zien we dat HBVL (7,4%) en DS (6,7%) meer artikels publiceerden in de periode 

voorafgaand aan het assisenproces dan DM (4,5%) en HLN (3,8%). Men wilde de lezer 

hiermee opwarmen voor de start van het assisenproces. Verder zien we dat HBVL de 

koploper is inzake de berichtgeving tijdens het assisenproces. HBVL publiceerde maar liefst 

214 artikels (79,3%) gevolgd door DS met een percentage van 74,2%. DS (74,2%) 

publiceerde dus meer artikels tijdens het assisenproces dan DM (70,1%). De populaire krant 

HLN besteedde veel aandacht aan de nabeschouwing van het assisenproces (24,6%). In 

HBVL daarentegen verschenen na het assisenproces tien procent minder aan artikels. Inzake 

de berichtgeving na het proces evenaarden de kwaliteitskranten DS en DM elkaar met 

zeventien artikels, doch kwam naar voren dat DM (25,4%) meer belang hechtte aan de 

nabeschouwing van het assisenproces dan DS (19,1%). DM besteedde maar liefst ¼ van zijn 

volledige berichtgeving hieraan.  
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2.1.2. Aantal krantenartikels per dag 

Figuur 2: Aantal krantenartikels per weekdag 

 
 

Uit de grafiek kunnen we afleiden dat voor de vier kranten het meest aantal artikels zijn 

verschenen op vrijdag. Dit kunnen we o.a. verklaren door het gegeven dat de kranten op het 

einde van de week een overzicht geven van de belangrijkste gebeurtenissen die plaatsvonden 

tijdens die procesweek. Daarnaast zullen de kranten eveneens berichten over wat er in de 

volgende procesweek aan bod zal komen. Verder vinden we op donderdag ook een groot 

aantal artikels terug. Op zaterdag werden er eveneens een groot aantal artikels gepubliceerd. 

De weekendeditie biedt namelijk meer ruimte voor artikels die tijdens de dagen van maandag 

t.e.m. vrijdag niet aan bod konden komen. Verder leiden we uit deze grafiek af dat het minst 

aantal artikels verschenen op maandag. Dit valt te verklaren door het gegeven dat er in het 

weekend geen zittingsdagen hebben plaatsgevonden en de kranten dus geen nieuwe 

informatie konden weergeven. Op dinsdag en woensdag zijn minder artikels gepubliceerd dan 

op donderdag. We zien dat de persbelangstelling stijgt naarmate de procesweek op zijn einde 

loopt.  

 

Laten we het aantal artikels gepubliceerd per weekdag per krant van naderbij bekijken. 
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Zoals we reeds in voorgaande grafiek konden vaststellen (Figuur 2: Aantal krantenartikels 

per weekdag) werden de meeste artikels over het assisenproces gepubliceerd op vrijdag, 

gevolgd door donderdag en zaterdag. Op vrijdag is de populaire krant HBVL (31,1%) zeer 

uitgesproken de koploper. In DS (22,5%), DM (22,4%) en HLN (22,8%) verschenen er 

nagenoeg evenveel artikels. Op zaterdag was DM de koploper inzake berichtgeving (26,9%). 

HBVL (18,1%) besteedde in de weekendeditie iets meer aandacht aan het assisenproces dan 

zijn tegenhanger HLN (17,9%). Wanneer we naar de andere dagen van de week kijken zien 

we dat er op maandag een klein aantal artikels verschenen in drie van de vier kranten. In DM 

verscheen er op maandag geen enkel artikel. Verder nemen we op dinsdag niet echt een 

verschil waar voor de kranten HLN (12,0%) en HBVL (11,9%). Bij DM (20,9%) merken we 

voor dinsdag een groter percentage op dan bij DS (14,6%). Op woensdag schiet HLN er iets 

boven uit (17,1%) in tegenstelling tot HBVL (15,9%). De kwaliteitskrant DS publiceerde 

meer artikels op woensdag (16,9%) in tegenstelling tot DM (10,4%). We zien de aandacht 

toenemen naarmate het einde van een procesweek in zicht is. HLN publiceerde maar liefst 96 

artikels op donderdag (24,6%). Dit kunnen we o.a. verklaren door het gegeven dat het verdict 

in het assisenproces van Els Clottemans plaatsvond op een donderdag en HLN hierover 

uitvoerig berichtte.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Tabel 3: Aantal krantenartikels per weekdag per krant 
 

 

 

Weekdag 
 

Totaal 

 

maandag 

 

dinsdag 

 

woensdag 

 

donderdag 

 

vrijdag 

 

zaterdag 

 

Krant  Het Laatste Nieuws  22 47 67 96 89 70 391 

 5,6% 12,0% 17,1% 24,6% 22,8% 17,9% 100,0% 

De Standaard  7 13 15 15 20 19 89 

 7,9% 14,6% 16,9% 16,9% 22,5% 21,3% 100,0% 

De Morgen  0 14 7 13 15 18 67 

 0,0% 20,9% 10,4% 19,4% 22,4% 26,9% 100,0% 

Het Belang van 

Limburg 

 23 32 43 39 84 49 270 

 8,5% 11,9% 15,9% 14,4% 31,1% 18,1% 100,0% 

Totaal  52 106 132 163 208 155 817 

 6,4% 13,0% 16,2% 20,0% 25,5% 19,1% 100,0% 
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Figuur 3: Aantal krantenartikels per datum 
  

 
 

Uit deze grafiek kunnen we afleiden dat er voor de vier kranten een duidelijke stijging van het 

aantal artikels aanwezig is wanneer het assisenproces begon (24.09.2010). Verder nemen we 

voor de berichtgeving over het assisenproces een aantal schommelingen waar met een piek 

tussen de data 08.10.2010 t.e.m. 09.10.2010. Dit kunnen we o.a. verklaren door het gegeven 

dat op 08.10.2010 de getuigenis van weduwnaar Jan De Wilde plaatsvond. Verder zien we 

duidelijk een piek tussen de data 20.10.2010 t.e.m. 21.10.2010. Op deze dagen werd Els 

Clottemans schuldig bevonden aan moord en veroordeeld tot dertig jaar opsluiting. Verder 

nemen we een kleine stijging waar tussen de data 09.11.2010 en 10.11.2010. Op deze dagen 

stond de berichtgeving in het teken van de diverse (steun)groepen die in het leven werden 

geroepen voor zowel Els Clottemans als voor de advocaat van de burgerlijke partijen Jef 

Vermassen. Verder had Els Clottemans in het justitie- en opsporingsprogramma ‘Telefacts 

Crime’ haar onschuld uitgeschreeuwd. Deze gebeurtenissen werden als nieuwswaardig 

beschouwd. Op basis van deze resultaten kunnen we hypothese 2 (H1) verifiëren die 

vooropstelde dat er een overvloed aan mediaberichtgeving ging zijn aan het begin en op het 

einde van het assisenproces. 
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In de week die voorafging aan het assisenproces van Els Clottemans (van 18.09.2010 t.e.m. 

23.09.2010) werden enkele verschillen waargenomen tussen de vier kranten. HBVL 

publiceerde in die week maar liefst vijftien artikels. HLN publiceerde slechts vijf artikels. We 

nemen dus een verschil waar binnen de populaire kranten. Tussen de kwaliteitskranten nemen 

we een klein verschil waar. In DM verscheen er slechts één artikel, daar waar DS er drie 

publiceerde.  

 

Zoals we reeds konden afleiden uit Tabel 2: Berichtgeving assisenproces per krant handelde 

607 (74,3%) artikels over de berichtgeving tijdens het assisenproces (van 24.09.2010 t.e.m. 

22.10.2010). Wanneer het proces van start ging, werd bij drie kranten iets vermeld op de 

voorpagina. Bij DM was er niets aanwezig op de voorpagina. De nieuwswaardigheid van de 

start van het assisenproces is voor DM minder uitgesproken. Er werd pas iets vermeld op 

pagina veertien. De dag na de getuigenis van weduwnaar Jan De Wilde (09.10.2010) 

verschenen er in HLN elf artikels (2,8%) en in HBVL dertien artikels (4,8%). In de 

kwaliteitskranten vonden we geen verschil. In zowel DS als DM verschenen twee artikels. Op 

21.10.2010, de dag nadat Els Clottemans schuldig werd bevonden aan moord, werden enkele 

verschillen waargenomen in de populaire kranten. HBVL publiceerde die dag twintig artikels 

(7,4%), terwijl er in HLN maar liefst vierenvijftig artikels (13,8%) verschenen. Op 

22.10.2010, de dag nadat Els Clottemans werd veroordeeld tot dertig jaar opsluiting, 

verschenen er in beide kranten nagenoeg evenveel artikels (52 voor HLN en 51 voor HBVL). 

Bij de kwaliteitskranten werden kleine verschillen vastgesteld. Op 21.10.2010 publiceerde DS 

drie artikels (10) meer dan DM (7). Op 22.10.2010 nemen we op één artikel na geen 

verschillen waar. In DS verschenen toen tien artikels (11,2%) en in DM negen artikels 

(13,4%).  

 

In voorgaande grafiek zagen we een piek tussen de data 09.11.2010 en 10.11.2010. Tussen de 

populaire kranten nemen we voor deze data enkele verschillen waar. HLN scoorde op beide 

data zeer hoog met vierentwintig artikels (6,2%). In HBVL daarentegen verschenen slechts 

vier artikels (1,5%). In de kwaliteitskranten zijn de verschillen niet echt zichtbaar. DS 

publiceerde drie artikels en DM vier. 

 

2.2. Vormgeving van de krantenartikels 

In dit onderdeel besteden we aandacht aan: (1) de pagina waarop de artikels verschenen, (2) 

het gemiddeld aantal woorden per artikel, (3) de gemiddelde grootte van een artikel, (4) de 

vorm van het artikel, (5) titel en bijtitel, (6) illustraties en ten slotte (7) de auteur. 
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2.2.1. Pagina  

Uit onderstaande grafiek kunnen we afleiden dat 114 artikels over het assisenproces op pagina 

vier verschenen (14,0%). Maar liefst 79 artikels (9,7%) werden op de voorpagina 

gepubliceerd. Op de eerste zes pagina’s van een krant werden de meeste artikels gepubliceerd. 

Echter zagen we een aantal artikels verschijnen op het einde van de krant. Zowel op pagina 

eenentwintig en negenendertig werden ongeveer dertig artikels gepubliceerd. Dit was vooral 

te wijten aan lezersbrieven, opiniestukken en columns die op het einde van de krant 

verschenen. Deze resultaten bevestigen hypothese 3 (H2) die stelde dat de berichtgeving over 

het assisenproces zou verschijnen op de voorpagina en in de eerste twee secties van de krant.  

Figuur 4: Paginanummer krantenartikels 
 

 
 

In de populaire kranten HLN en HBVL verschenen evenveel artikels op de voorpagina 

(respectievelijk drieëndertig artikels) Bij de kwaliteitskranten was dit echter anders. Hierin 

verschenen slechts zes à zeven artikels op de voorpagina. De populaire kranten beschouwden 

het assisenproces van Els Clottemans meer als voorpaginanieuws dan de kwaliteitskranten. 

Verder verschenen bij de vier kranten de meeste artikels op pagina twee t.e.m. zes.  
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2.2.2. Woorden  

Tabel 4: Gemiddeld aantal woorden per artikel per krant 

 

Het gemiddeld aantal woorden per artikel is het grootst bij DM. Deze krant spendeerde 

gemiddeld maar liefst 759 woorden per artikel. Tweede in rij is DS met 526 woorden per 

artikel. Het minst altijd woorden per artikel vonden we terug bij de populaire kranten HLN en 

HBVL. Kwaliteitskranten benutten meer woorden per artikel dan populaire kranten. 

 

2.2.3. Gemiddelde grootte van een artikel  

Uit deze tabel kunnen we afleiden dat de meerderheid van de artikels (43,1%) een grootte 

hadden die kleiner was dan 1∕8 van een pagina. HLN scoort hier zeer hoog op (63,9%) in 

tegenstelling tot de andere drie kranten. Daaropvolgend hadden 22,5% van alle artikels een 

grootte tussen 1∕8 en ¼ van een pagina. Vooral HBVL (36,3%) gevolgd door de DS (28,1%) 

scoren hier hoog op. Wanneer we de kranten die een grootte hadden van een volledige pagina 

of meer van naderbij bekijken, merken we toch enkele verschillen op. In de populaire krant 

HBVL verschenen drieëntwintig artikels (8,5%) die een volledige pagina of meer innamen. In 

 

 Aantal woorden 

                   

Krant                 Het Laatste Nieuws 307 

                            De Standaard 526 

                            De Morgen 759 

                            Het Belang van Limburg 301 
  

 

Tabel 5: Grootte van een krantenartikel per krant 
 

 

 

 

 

Grootte artikel 
 

 

 

Totaal Volledige 

pagina of 

meer 

Tussen 3/4 

pagina en 1 

volledige 

pagina 

Tussen 1/2 

en 3/4 van 

een pagina 

Tussen 1/4 

en 1/2 van 

een pagina 

Tussen 1/8 

en 1/4 van 

een pagina 

Kleiner 

dan 1/8 

van een 

pagina 

 

Krant     
                    

Het Laatste 

Nieuws 

 
 

13 

 

25 

 

24 

 

28 

 

51 

 

250 

 

391 

 3,3% 6,4% 6,1% 7,2% 13,0% 63,9% 100,0% 

De 

Standaard 

 23 13 8 13 25 7 89 

 25,8% 14,6% 9,0% 14,6% 28,1% 7,9% 100,0% 

De Morgen 
 9 13 7 9 10 19 67 

 13,4% 19,4% 10,4% 13,4% 14,9% 28,4% 100,0% 

Het Belang 

van 

Limburg 

 23 14 16 43 98 76 270 

 8,5% 5,2% 5,9% 15,9% 36,3% 28,1% 100,0% 

Totaal 

 

 
 

 

 

68 

8,3% 

 

65 

8,0% 

 

55 

6,7% 

 

93 

11,4% 

 

184 

22,5% 

 

352 

43,1% 

 

817 

100,0% 
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HLN daarentegen verschenen er slechts dertien artikels (3,3%) op een volledige pagina of 

meer. De kwaliteitskrant DS evenaarde HBVL met drieëntwintig artikels die een volledige 

pagina of meer innamen, maar uit deze tabel leiden we af dat DS de koploper is inzake de 

berichtgeving op een volledige pagina of meer (25,8%). DM (13,4%) publiceerde in 

tegenstelling tot DS (25,8%) slechts negen artikels op een volledige pagina of meer. In de 

populaire kranten verschenen in tegenstelling tot de kwaliteitskranten minder artikels met een 

grootte tussen ¾ pagina en een volledige pagina. In vergelijking met de andere drie kranten 

vonden we ten slotte in de populaire krant HLN het minst aantal artikels met een grootte 

tussen ¼ en ½ van een pagina.  

 

2.2.4. Vorm  

 

Voor onze volledige steekproefperiode (05.01.2010 t.e.m. 31.12.2010) hebben 68,3% van het 

totaal aantal artikels betrekking op verslag uitbrengen. HBVL scoort hier zeer hoog op 

(85,2%) in tegenstelling tot zijn tegenhanger HLN (54,7%). Dit is te verklaren door het 

gegeven dat HLN maar liefst 41,9% van zijn berichtgeving spendeerde aan lezersbrieven. Op 

een totaal van 817 artikels werd ¼ van de berichtgeving gewijd aan lezersbrieven. Tussen de 

kwaliteitskranten nemen we enkele verschillen waar inzake de verslaggeving. DS wijdde 

meer dan ¾ van zijn artikels (80,9%) aan verslaggeving in tegenstelling tot DM (62,7%). 

Merkwaardig waren het aantal lezersbrieven dat verschenen in DM (14,9%). Dit hadden we 

 

Tabel 6: Vorm van de artikels per krant 
 

 

 

 

Vorm artikel 
  

Totaal 
 

Editoriaal Verslaggeving Interview Column Opiniestuk Lezersbrief 
 

K

r

a

n

t 

Krant  

                     

Het Laatste 

Nieuws 

 

 

 

0 

 

 

214 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

164 

 

 

391 

 0,0% 54,7% 0,8% 1,0% 1,5% 41,9% 100,0% 

De 

Standaard 

 1 72 3 5 8 0 89 

 1,1% 80,9% 3,4% 5,6% 9,0% 0,0% 100,0% 

De Morgen 
 1 42 2 3 9 10 67 

 1,5% 62,7% 3,0% 4,5% 13,4% 14,9% 100,0% 

Het Belang 

van 

Limburg 

 2 230 2 0 3 33 270 

 0,7% 85,2% 0,7% 0,0% 1,1% 12,2% 100,0% 

Totaal 

 

 

4 

0,5% 

 

558 

68,3% 

 

10 

1,2% 

 

12 

1,5% 

 

26 

3,2% 

 

207 

25,3% 

 

817 

100,0% 
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niet vermoed bij een kwaliteitskrant. In DS vonden we geen enkele lezersbrief terug, wel 

opiniestukken (9,0%). In HBVL komen lezers aan bod (12,2%), maar dit is geen hoogvlieger 

in tegenstelling tot HLN. Op basis van deze resultaten kunnen we hypothese 9 (H1) 

bevestigen. Deze stelde immers voorop dat er na het assisenproces veel reacties zouden 

aanwezig zijn die de ‘publieke opinie’ weergeven. Verder interpreteren we uit deze tabel dat 

er in kwaliteitskranten meer interviews verschijnen dan in populaire kranten. DS (3,4%) 

scoort hier net iets beter op dan DM (3,0%). Eveneens geldt dit voor columns. 

Kwaliteitskranten scoren hoog in het weergeven van columns in tegenstelling tot populaire 

kranten. Tussen de kwaliteitskranten scoort DS (5,6%) net iets beter dan DM (4,5%). DM 

(13,4%) hecht echter meer belang aan opiniestukken dan DS (9,0%). DM hecht belang aan de 

opinie van externen aangezien zeven van de negen opiniestukken werden geschreven door 

personen die werkzaam zijn in de justitiële sector, zoals strafpleiters en professoren. De 

overige twee waren de hand van journalisten die werkzaam zijn bij DM. Bij DS zagen we 

deze trend eveneens. Vijf van de acht opiniestukken waren geschreven door personen die niet 

verbonden waren aan DS. De populaire kranten besteedden, behoudens lezersbrieven, geen 

aandacht aan de opinie van externen. Bij HLN en HBVL werden alle opiniestukken 

geschreven door journalisten die verbonden waren aan de kranten. Bij de HLN, DS en DM 

vonden we enkele columns terug. Ten slotte kunnen we afleiden dat er bij de 

kwaliteitskranten in beperkte mate een editoriaal aanwezig was. Verbazingwekkend zagen we 

dit ook bij de populaire krant HBVL, waarbij het één maal door een journalist werd 

geschreven en één maal door de hoofdredacteur. Bij DS werd het editoriaal geschreven door 

een journalist. Bij DM werd dit verwezenlijkt door de hoofdredacteur. Bij HLN is er geen 

editoriaal verschenen dat betrekking had op het assisenproces op Els Clottemans.  

 

2.2.5. Titel en bijtitel 

Tabel 7: Aantal & soort titel artikels 

 Frequentie  

 

 

Percent 

 

Titel Redactioneel 675 82,6 

Citaat 111 13,6 

Niet aanwezig 31 3,8 
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Uit deze tabel komt naar voren dat hoofdzakelijk populaire kranten een citaat als titel 

aanwenden. We zien dat HBVL (17,0%) meer gebruikt maakt van citaten dan HLN (13,3%). 

Citaten worden veelvuldig gehanteerd om de berichtgeving kracht bij te zetten, daar het een 

emotionele noot aan het artikel toevoegt. Men wil de aandacht van de lezers trekken en 

sensatie genereren. Het gebruik van citaten wekt bij de lezers bepaalde gevoelens op 

waardoor zij het artikel willen lezen. Bij de kwaliteitskranten worden citaten het minst 

aangewend en zetten deze kranten bijgevolg in op titels van redactionele aard. In tegenstelling 

tot een citaat is een redactionele titel iets objectiever. DS (9,0%) maakt iets meer gebruik van 

citaten dan DM (7,5%). 

Tabel 9: Aantal & soort bijtitel artikels 

 
 

 

 

 

 

Uit bovenstaande tabel kunnen we afleiden dat 96,2% van alle artikels een titel voorhanden 

had. Slechts 3,8% van de artikels had geen titel. Het merendeel van de titel was redactioneel 

van aard. Bij een klein aantal van de artikels werd een citaat als titel aangewend. Laten we het 

soort titel per krant onder de loep nemen.  

Tabel 8: Soort titel artikels per krant 
 

 

 

Titel  

  

 

Totaal 

 

Redactioneel 

 

 

Citaat 

 

Niet 

aanwezig 

 

Krant  Het Laatste 

Nieuws 

 339 52 0 391 

 86,7% 13,3% 0,0% 100,0% 

De Standaard  81 8 0 89 

 91,0% 9,0% 0,0% 100,0% 

De Morgen  62 5 0 67 

 92,5% 7,5% 0,0% 100,0% 

Het Belang van 

Limburg 

 193 46 31 270 

 71,5% 17,0% 11,5% 100,0% 

Totaal  675 111 31 817 

 82,6% 13,6% 3,8% 100,0% 

 Frequentie  
 

 

Percent 
 

Titel Redactioneel 57 7,0 

Citaat 104 12,7 

Niet aanwezig 656 80,3 

Totaal 817 100,0 
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We kunnen afleiden dat bij de meerderheid van de artikels geen bijtitel aanwezig is (80,3%). 

HLN is hierin de koploper met 92,3%. Bij de kwaliteitskranten vinden we meer bijtitels bij 

DM (32,9%) dan bij DS (14,6%). Voornamelijk bij de populaire krant HBVL (26,7%) worden 

citaten als bijtitels aangewend in tegenstelling tot HLN (4,6%). De kwaliteitskrant DM 

wenden meer titels van redactionele aard aan (25,4%) dan DS (4,5%). Laten we dieper ingaan 

op de citaten om te zien van wie deze afkomstig waren. Uit bijlage 4 (Tabel 11: Citaten 

actoren per krant) kunnen we afleiden dat de meeste citaten afkomstig zijn van de advocaten 

en andere actoren. De advocaat die Els Clottemans vertegenwoordigde, Vic Van Aelst, kwam 

het meest aan bod gevolgd door Jef Vermassen, advocaat van de burgerlijke partijen. Onder 

‘Andere’ verstaan we o.a. juryleden, getuigen en deskundigen. In wat voorafging werd al 

duidelijk dat de populaire kranten meer citaten aanwendden dan de kwaliteitskranten. In de 

populaire kranten kwam Els Clottemans meer aan bod dan in de kwaliteitskranten. Verder 

kwam in HBVL Vic Van Aelst iets meer aan bod (elf keer) dan in HLN (negen keer). Jef 

Vermassen kwam meer aan bod in HBVL (zes keer).  

Bovenstaande tabel geeft het aantal en soort bijtitels weer van alle verschenen analyse-

eenheden. Van het totaal aantal artikels heeft 19,7% een bijtitel. We leiden uit deze tabel af 

dat er voor de bijtitels meer gebruik werd gemaakt van citaten (12,7%) dan van redactionele 

titels (7,0%).  

Tabel 10: Soort bijtitel artikels per krant 
 

 

 

Bijtitel 

  

 

Totaal 

 

Redactioneel 

 

 

Citaat 

 

Niet aanwezig 

 

Krant  Het Laatste 

Nieuws 

 12 18 361 391 

 3,1% 4,6% 92,3% 100,0% 

De Standaard  4 9 76 89 

 4,5% 10,1% 85,4% 100,0% 

De Morgen  17 5 45 67 

 25,4% 7,5% 67,1% 100,0% 

Het Belang van Limburg  24 72 174 270 

 8,9% 26,7% 64,4% 100,0% 

Totaal  57 104 656 817 

 7,0% 12,7% 80,3% 100,0% 
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De tweede advocaat van Els Clottemans, Katrien Van Der Straeten, komt duidelijk meer aan 

bod dan An Govers, welke de tweede advocaat is die de burgerlijke partijen onder de arm 

hadden genomen. Wanneer we naar de nabestaanden van het slachtoffer kijken, merken we 

dat de weduwnaar van Els Van Doren toch ook geregeld naar voor kwam (twaalf keer). De 

kinderen van Jan De Wilde en Els Van Doren kwamen beperkt aan bod. Eveneens geldt dit 

voor de zus en de vader van Els Van Doren. De nabestaanden van de beschuldigde kwamen 

zeer weinig aan bod. De mogelijkheid bestaat dat zij er o.a. bewust voor gekozen hadden om 

de pers niet te woord te staan. De voorzitter Michel Jordens kwam zeer miniem aan bod. 

Indien hij toch aan bod kwam, was dit in de populaire kranten. Deze conclusie geldt eveneens 

voor de openbaar aanklager, Patrick Boyen. Ten slotte werden enkel in de populaire krant 

HBVL citaten aangehaald van politieagenten. In de overige kranten werd daar geen belang 

aan gehecht. Op basis van deze resultaten kunnen we hypothese 7 (H2) grotendeels 

bevestigen. Enkel in HBVL werden citaten aangehaald van politieagenten. In beide populaire 

kranten vonden we citaten terug van de advocaten, de voorzitter en van de nabestaanden van 

zowel het slachtoffer als de beschuldigde. 
 

 

 

 

Tabel 12: Gemiddelde oppervlakte van een titel per krant in cm² 
 

 Aantal  Gemiddelde 

Krant      Het Laatste Nieuws 391 11,15 

               De Standaard 89 18,01 

               De Morgen 67 11,91 

               Het Belang van Limburg 270 11,76 

Totaal 817 12,16 

 

Uit deze tabel kunnen we afleiden dat DS de grootste gemiddelde oppervlakte van een titel 

heeft. Voor de overige drie kranten zijn er geen merkwaardige verschillen zichtbaar. We 

kunnen op basis van deze resultaten geen uitspraken doen over het gegeven of er effectief een 

verschil is tussen de gemiddelde oppervlakte van een titel tussen een populaire krant of een 

kwaliteitskrant. We kunnen enkel concluderen dat voor deze studie DS de grootste 

gemiddelde oppervlakte van een titel heeft. 
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2.2.6. Illustraties  

Tabel 13: Illustraties aanwezig per krant 

 

Uit deze tabel kunnen we afleiden dat er bij de verschenen artikels nagenoeg evenveel artikels 

illustraties bevatten als geen illustraties. Bij de populaire krant HBVL zijn er heel wat 

illustraties aanwezig (66,3%) in tegenstelling tot HLN (36,6%). Bij de kwaliteitskranten zijn 

er eveneens heel wat illustraties gepubliceerd. Hele grote verschillen tussen DS en DM 

merken we echter niet op. Het fenomeen van tabloïdisering is zeer duidelijk aanwezig bij alle 

vier de kranten. Er wordt ingespeeld op het visuele aspect, met het oog op het aantrekken van 

een breder leespubliek. 

Tabel 14: Aard illustraties per krant 

 

 

Illustraties  

 

 

 

Totaal 

 

Foto’s 

 

 

Tekeningen 

 

Foto’s + figuren 

 

Krant  Het Laatste 

Nieuws 

 139 1 3 143 

 97,2% 0,7% 2,1% 100,0% 

De Standaard  47 3 1 51 

 92,2% 5,9% 2,0% 100,0% 

De Morgen  39 1 0 40 

 97,5% 2,5% 0,0% 100,0% 

Het Belang van Limburg  177 0 2 179 

 98,9% 0,0% 1,1% 100,0% 

Totaal  402 5 6 413 

 97,3% 1,2% 1,5% 100,0% 

 

 

 
Illustraties  

 

Totaal 

Aanwezig Niet aanwezig 

 

Krant 
                                  

Het Laatste Nieuws 

    

 143 248 391 

 36,6% 63,4% 100,0% 

De Standaard 
 51 38 89 

 57,3% 42,7% 100,0% 

     

De Morgen 
 40 27 67 

 59,7% 40,3% 100,0% 

 

     

Het Belang van 

Limburg 

 179 91 270 

 66,3% 33,7% 100,0% 

      

Totaal 

 
 413 404 817 

 50,6% 49,4% 100,0% 
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Wanneer we dieper ingaan op de aard van de illustraties komt uit bovenstaande tabel naar 

voren dat bij alle vier de kranten de aanwezige illustraties in de artikels bijna uitsluitend uit 

foto’s bestaan. In HLN, DM en DS vonden we gering een tekening terug. Verder kwamen in 

de populaire kranten enkele figuren aan bod. We gaan dieper in op de inhoud van de foto’s bij 

2.3.1. Illustraties. 
 

 

Uit bijlage 5 (Tabel 15: Aantal illustraties per artikel per krant) kunnen we afleiden dat 

nagenoeg de helft van de artikels geen illustraties bevatten. De populaire krant HLN is hier de 

koploper in (63,2%). Tussen DS (42,7%) en DM (40,3%) zijn er op 2,4% na niet echt grote 

verschillen waarneembaar. Verder komt naar voren dat 1∕3 van de verschenen artikels één 

illustratie bevatte. Wanneer we dieper ingaan op de kranten an sich, zien we dat dit zich 

voornamelijk bij DS en HBVL voordoet. Verder zien we dat in DM (22,4%) - in tegenstelling 

tot in DS (4,5%) - meer artikels verschenen die twee illustraties bevatten. HBVL is de 

nummer één in het aanwenden van meerdere illustraties per artikel. Eén artikel bevatte maar 

liefst elf illustraties. Hier en daar vonden we bij HLN meerdere illustraties per artikel. Tegen 

onze verwachtingen in verschenen in DM en DS maximum zes illustraties bij één artikel.  
 

Tabel 16: Gemiddelde oppervlakte van een illustratie per krant in cm² 
 

Krant Aantal  Gemiddelde 

Het Laatste Nieuws 254 26,27 

De Standaard 65 67,61 

De Morgen 65 35,80 

Het Belang van Limburg 300 37,90 

Totaal 684 36,20 

   
 

 

In dit onderzoek waren 684 illustraties aanwezig. De gemiddelde oppervlakte van een 

illustratie is het grootst bij DS en het kleinst bij HLN. Tussen DM en HBVL zijn geen grote 

verschillen aanwezig. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in HLN veel kleine illustraties 

verschenen, terwijl in DS minder (maar grotere) illustraties verschenen. Met andere woorden 

is DS wat betreft de oppervlakte de koploper bij de kwaliteitskranten en HBVL bij de 

populaire kranten. 
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2.2.7. Auteur  

Tabel 17: Naamsvermelding auteur per krant 
 

 

 

Auteur  

 
 

 

Totaal 

 

Niet aanwezig 

 

 

initialen 

 

Volledige naam 

 

Krant  Het Laatste 

Nieuws 

 37 116 238 391 

 9,5% 29,7% 60,9% 100,0% 

De Standaard  13 27 49 89 

 14,6% 30,3% 55,1% 100,0% 

De Morgen  11 11 45 67 

 16,4% 16,4% 67,2% 100,0% 

Het Belang van Limburg  68 74 128 270 

 25,2% 27,4% 47,4% 100,0% 

Totaal  129 228 460 817 

 15,8% 27,9% 56,3% 100,0% 

 

Uit deze tabel kunnen we afleiden dat bij meer dan vijftig procent van de artikels de volledige 

naam van de auteur werd vermeld. We merken toch wel een verschil op tussen de populaire 

kranten. In HLN (60,9%) werden meer artikels met volledige naam ondertekend dan in HBVL 

(47,4%). Bij de kwaliteitskranten zijn er eveneens verschillen aanwezig. In DM (67,2%) 

werden meer artikels met volledige naam ondertekend dan in DS (55,1%). HLN en DM 

scoren met andere woorden niet slecht op de naamsvermelding. Wanneer we de 

ondertekening van naderbij bekijken met betrekking tot het vermelden van initialen, zien we 

dat dit bij drie kranten nagenoeg gelijk is. Enkel bij DM is dit niet zo uitgesproken. Dit is 

logisch aangezien deze krant voor bijna 70% de volledige naam van de auteur vermeldt. Bij 

HBVL is er bij ¼ van de volledige berichtgeving geen auteur aanwezig. Voor de effectieve 

verslaggeving over het assisenproces (24.09.2010 t.e.m. 22.10.2010) was er bij HLN een 

vaste kern van drie journalisten: Erwin Verhoeven, Barbara Vuylsteke en Philippe Ghysens. 

Naarmate het assisenproces op zijn einde liep werden andere journalisten ingeschakeld. 

HBVL had twee verslaggevers die het assisenproces op de voet volgden, zijnde: Nancy 

Vandebroek en Jan-Roel Driessen. Verder vonden we enkele artikels terug van andere 

journalisten. Deze artikels handelden niet over het assisenproces an sich, maar hadden meer 

betrekking op de heisa rond het assisenproces. Voor DM werd het assisenproces gevolgd door 

één journalist, zijnde Sue Somers, en bij DS werd het grotendeels door één journalist 

gecoverd, zijnde Pieter Lesaffer. Naarmate het einde van het assisenproces in zicht was 
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werden enkele andere coauteurs vermeld. Voor nagenoeg alle vier de kranten merkten we dat 

er meer journalisten werden ingeschakeld naarmate het assisenproces op zijn einde liep. Een 

vermoedelijke verklaring hiervoor is dat men zoveel mogelijk informatie wilde inwinnen en 

neerpennen opdat men het assisenproces van de beschuldigde in al haar facetten kon 

weergeven. 
 

 
 

2.3. Inhoudelijke aspecten van de krantenartikels  

In dit deel gaan we dieper in op de illustraties en de actoren die hierop afgebeeld zijn. Verder 

gaan we na welke informatie er aanwezig is over het gerechtelijk onderzoek, naar aanloop van 

het proces en over het onderzoek ten gronde.  

 

2.3.1. Illustraties 

In wat voorafging werd aangegeven dat er in totaal 684 illustraties verschenen zijn. Bijlage 6 

(Tabel 18: Actoren afgebeeld op foto’s per krant) gaat dieper in op de foto’s en de actoren die 

hierop werden afgebeeld. Uit de resultaten komt naar voren dat de beschuldigde Els 

Clottemans het meest werd afgebeeld (22,7%). We merken wel op dat zij meer werd 

afgebeeld in de kwaliteitskranten DS (28,4%) en DM (28,9%). Bij DM kunnen we dit 

verklaren door het gegeven dat bij elk artikel een foto van Els Clottemans, met een grootte 

van 1 cm op 1cm, werd toegevoegd. Verder zien we dat het slachtoffer Els Van Doren slechts 

in 4,1% van de foto’s werd weergegeven, met een uitschieter van 5,5% in HLN en iets minder 

in HBVL (3,7%). De nabestaanden van Els Van Doren werden in de populaire kranten HLN 

(14,5%) en HBVL (14,7%) meer weergegeven dan in de kwaliteitskranten DS (11,7%) en 

DM (11,4%). Aan de nabestaanden van Els Clottemans (moeder en broer) werd bijna geen 

aandacht besteed in tegenstelling tot aan de nabestaanden van het slachtoffer. Indien de 

nabestaanden van Els Clottemans toch aandacht kregen, was dit in de populaire kranten. Op 

basis van deze resultaten kunnen we hypothese 5 (H2) bevestigen. Er zijn in de populaire 

kranten inderdaad meer foto’s aanwezig van zowel het slachtoffer als van haar nabestaanden. 

Wanneer we naar de advocaten kijken, zien we dat de advocaat van de beschuldigde, Vic Van 

Aelst (7,2%), meer werd afgebeeld dan Jef Vermassen (6,7%). Bovendien werd Vic Van 

Aelst meer weergegeven door de kwaliteitskranten. Jef Vermassen werd iets meer afgebeeld 

in DM (8,8%) gevolgd door HLN (7,4%). Er werd meer aandacht besteed aan de tweede 

advocaat van Els Clottemans, Katrien Van Der Straeten (2,5%), dan aan An Govers (1,1%). 

Beide werden meer afgebeeld door de kwaliteitskranten. Er zijn niet veel foto’s voorhanden 

waarop de voorzitter Michel Jordens werd afgebeeld (1,3%). De kwaliteitskranten hebben 

geen enkele foto van hem weergegeven. De populaire krant HBVL (1,9%) net iets meer dan 

HLN (1,6%). Politieagenten werden hoofdzakelijk afgebeeld in de kwaliteitskranten. In 
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HBVL was er één foto aanwezig van de onderzoeksrechter, Patrick Noelmans. In de overige 

kranten werd hier geen belang aan gehecht. Getuigen kwamen voornamelijk aan bod in de 

populaire kranten met als koploper HBVL (16,2%) gevolgd door HLN (13,9%). We nemen 

hiervoor eveneens een verschil waar in de kwaliteitskranten waar ze meer in DM (8,8%) 

werden afgebeeld dan in DS (5,9%). Verder stellen we vast dat er in al de kranten weinig 

belang werd gehecht aan de juryleden. HLN (3,5%) en DS (2,9%) hadden voor hen iets meer 

belangstelling dan de overige twee kranten. Ten slotte leiden we af dat de categorie ‘Andere’ 

veel werd afgebeeld. Hieronder verstaan we o.a. foto’s van deskundigen, vrienden en 

kennissen. Hier vallen hier ook foto’s onder die werden aangewend om het artikel kracht bij 

te zetten, zoals bewijsstukken, de autobus waarmee de juryleden op uitstap gingen, een 

parachute, ect. Op basis van deze resultaten kunnen we hypothese 6 (H2) verwerpen. De 

advocaten en politieagenten werden meer afgebeeld in de kwaliteitskranten. De getuigen 

verschenen meer in de populaire kranten. De juryleden werden meer afgebeeld in HLN en 

DS. Foto’s van de voorzitter waren enkel aanwezig in de populaire kranten.  

 

2.3.2. Aanwezigheid informatie over het gerechtelijk onderzoek  
 

Tabel 19: Informatie aanwezig gerechtelijk onderzoek per krant 

 

Uit bovenstaande tabel leiden we af dat op 817 artikels slechts 133 artikels (16,3%) informatie 

bevatten over het gerechtelijk onderzoek. Bij de populaire kranten is HBVL (20,0%) de krant 

waarin er meer artikels verschenen die verwezen naar aangelegenheden met betrekking tot het 

gerechtelijk onderzoek. In HLN (12,5%) verschenen hierover minder artikels. Bij de 

kwaliteitskranten was DM (22,4%) de krant waarin er meer artikels verschenen met 

 

 

 
Informatie gerechtelijk onderzoek  

 

Totaal 

Aanwezig Niet aanwezig 

 

Krant  
 

Het Laatste Nieuws 

    

 49 342 391 

 12,5% 87,5% 100,0% 

De Standaard 
 15 74 89 

 16,9% 83,1% 100,0% 

     

De Morgen 
 15 52 67 

 22,4% 77,6% 100,0% 

 

     

Het Belang van 

Limburg 

 54 216 270 

 20,0% 80,0% 100,0% 

      

Totaal 

 
 133 684 817 

 16,3% 83,7% 100,0% 
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betrekking tot het gerechtelijk onderzoek. Ook al waren er in HLN minder artikels die 

handelden over het gerechtelijk onderzoek, dienen we wel op te merken dat de informatie die 

in deze artikels aanwezig was zeer uitgebreid was in tegenstelling tot de kwaliteitskranten. Bij 

de kwaliteitskranten werd bijvoorbeeld weinig tot niets vermeld over de onderzoekersdaden 

die gesteld werden door de onderzoeksrechter. Enkel werd er eens gering verwezen naar een 

politieverhoor. In de populaire kranten werd hier veel meer belang aan gehecht. Er was o.a. 

informatie aanwezig over het aantal pagina’s dat het gerechtelijk dossier omvatte, 

reconstructies, de verwondingen die door de wetsdokter werden vastgesteld, het psychiatrisch 

onderzoek, moraliteitsverslagen en de aanstelling van deskundigen. Eveneens was er in HLN 

een artikel voorhanden waarin een politieverhoor van Els Clottemans letterlijk stond 

uitgeschreven. Op basis van deze resultaten kunnen we hypothese 1 (H1) verwerpen. Enkel 

in de populaire kranten werd er uitvoerig bericht over het gerechtelijk onderzoek. 

 

2.3.3. Aanwezigheid informatie naar  aanloop van het assisenproces 

Tabel 20: Informatie aanwezig naar aanloop van het assisenproces per krant 

 

Bij slechts zesenveertig artikels (5,6%) was er informatie aanwezig naar aanloop van het 

assisenproces. Uit deze tabel komt naar voren dat hoofdzakelijk de kwaliteitskrant DS (9,0%) 

en de populaire krant HBVL (7,8%) de koplopers zijn. HLN en DM hechtten hier nagenoeg 

evenveel belang aan. De informatie die in HBVL aanwezig was, was zeer uitgebreid. De 

informatie had o.a. betrekking op het misdrijf, de houding van Els Clottemans, de startdatum 

van het assisenproces, de actoren die betrokken zouden zijn bij het assisenproces 

(hoofdzakelijk lag de focus op de advocaten), het aantal getuigen dat het OM zou oproepen en 

 

 

 
Informatie aanloop assisenproces  

 

Totaal 

Aanwezig Niet aanwezig 

 

Krant 
 

Het Laatste Nieuws 

    

 14 377 391 

 3,6% 96,4% 100,0% 

De Standaard 
 8 81 89 

 9,0% 91,0% 100,0% 

     

De Morgen 
 3 64 67 

 4,5% 95,5% 100,0% 

 

     

Het Belang van 

Limburg 

 21 249 270 

 7,8% 92,2% 100,0% 

      

Totaal 

 
 46 771 817 

 5,6% 94,4% 100,0% 
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de inrichting en verdeling van de plaatsen in de assisenzaal. Verder lekte ook uit dat de 

advocaten van Els Clottemans voor de vrijspraak gingen, dat het voltallige hof van assisen op 

dag drie van het proces een excursie gingen maken en dat de mogelijkheid bestond dat het 

voor alle advocaten verboden was om interviews te geven aan de media.  

 

2.3.4. Aanwezigheid informatie over het onderzoek ten gronde  

In tabel 2: Berichtgeving assisenproces per krant werd aangegeven dat 607 artikels (74,3%) 

betrekking hadden op de berichtgeving tijdens het assisenproces. In deze sectie geven we 

weer hoeveel maal de verschillende fasen, waaruit een assisenproces bestaat, aan bod 

kwamen. Zie Bijlage 7 (Figuur 5: Informatie aanwezig onderzoek ten gronde per krant) voor 

een visuele weergave van deze verschillende fasen per krant.  

 

We nemen waar dat voornamelijk in de populaire kranten HBVL (36,8%) en HLN (34,0%) de 

verschillende fasen het meest aan bod kwamen. In de kwaliteitskranten werd hierover iets 

meer gewag van gemaakt in DS (16,6%) dan in DM (12,6%). De fase die het meest aan bod 

kwam in alle vier de kranten was het verhoor van de getuigen van het OM (37,4%). Dit is niet 

verwonderlijk, daar er meer dan 160 getuigen werden opgeroepen door het OM. HBVL 

(51,9%) besteedde hier het meeste aandacht aan, gevolgd door HLN (33,1%). Tussen de 

kwaliteitskranten hechtte DS (25,4%) hier iets meer belang aan dan DM (22,2%). Over de 

samenstelling en eedaflegging van de jury werd enkel iets vermeld in de populaire kranten 

waarbij dit voor HLN 5,8% en voor HBVL 3,4% was. Over de akte van beschuldiging vonden 

we maar weinig terug. De krant die hierover het meest berichtte was DM (13,3%). De akte 

van verdediging kwam het meest aan bod in de kwaliteitskrant DM (8,9%) en de populaire 

krant HLN (4,1%). De overige twee kranten hechtten hier niet echt belang aan. Het verhoor 

van Els Clottemans door de voorzitter van het hof van assisen is niet zo vaak aan bod 

gekomen als we hadden verwacht. Slechts in 3,9% van alle vier de kranten werd hierover iets 

vermeld. HLN en DS evenaarden elkaar hierover met nagenoeg 5,0%. De artikels gaande over 

het verhoor van getuigen van de burgerlijke partijen waren voornamelijk aanwezig in DS 

(15,3%). In HLN en DM werd hier 5,0% aan besteed. In HBVL slechts 3,8%. Met betrekking 

tot het verhoor van getuigen van de verdediging had DS (10,2%) hier duidelijk meer aandacht 

voor dan DM (4,4%). Bij de populaire kranten zien we dat HBVL (7,6%) de koploper is in 

tegenstelling tot HLN (4,1%). Het requisitoir van de openbare aanklager werd voornamelijk 

door de kwaliteitskranten gewaardeerd, met respectievelijk 6,8% voor DS en 6,7% voor DM. 

Met betrekking tot de pleidooien van de advocaten van de burgerlijke partijen zijn er tussen 

de vier kranten geen echte verschillen waarneembaar. HLN, DS en HBVL hechtten hier 5,2% 

belang aan en DM 4,4%. Er werd minder aandacht besteed aan de pleidooien van de 
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advocaten van de verdediging (3,7%) dan aan die van de burgerlijke partijen (5,1%). HLN 

(4,1%) en DM (4,4%) hadden hier het meeste aandacht voor. DS was de krant die hier het 

minst belang aan hechtte (1,7%). Verder werd er in de vier kranten iets meer vermeld over de 

uitspraak met betrekking tot de schuldvragen (7,3%) dan over de uitspraak over de strafmaat 

(6,7%). In DS werd hier maar liefst 11,9% melding van gemaakt gevolgd door HLN met 

9,1%. DM (4,4%) en HBVL (4,6%) berichtten hier minder over. Ten slotte werd over de 

strafbepaling meer bericht in DM dan in DS. Tussen de populaire kranten zijn er hierover zeer 

kleine verschillen aanwezig. HLN besteedde 5,8% van de berichtgeving hieraan en HBVL 

6,9%. Op basis van deze resultaten kunnen we hypothese 8 (H2) verwerpen. Enkel DM 

besteedde aandacht aan de akte van beschuldiging. Verder was er in de vier kranten weinig 

aanwezig over het verhoor van de beschuldigde door de voorzitter van het hof van assisen. 

Enkel over het verdict (uitspraak over de schuldvraag en strafbepaling) was er aanzienlijk wat 

informatie aanwezig.  

 

3. Kwalitatieve onderzoeksbevindingen 

3.1. Beeldvorming van de actoren in het assisenproces 

Voor elk van de actoren halen we eerst enkele uitspraken aan die in de vier kranten 

verschenen. Deze uitspraken worden aansluitend uitvoerig besproken.  

 

3.1.1. Beschuldigde (Els Clottemans) en haar omgeving  

Kwaliteitskranten  

 ‘Makke juf wordt giftige provocateur.’
226

 

 ‘De gediplomeerde juf lager onderwijs [...].’
227

 

 ‘Ze was niet echt aanvaard in de club, maar ze gooide zich tussen elk gesprek. Alsof ze een 

tienermeisje was.’
228

 

 ‘Terwijl op het grote scherm een agressieve Els Clottemans zich tegen haar speurders 

beklaagt [...].’
229 

 ‘We waren toen 19 jaar, en noemden het leven van Els Clottemans een soap.’
230

 

 ‘Ze gedroeg zich als een schaap dat voortdurend [...]”.’
231

 

 ‘Ze is een wolf in een schaapsvacht’.
232

 

 ‘Compleet roerloos zit Els Clottemans al twee weken te luisteren [...].’
233

 

 ‘De getuigenis van haar broer Koen kon bij Els Clottemans nog tranen ontlokken, de eerste 

overigens tijdens dit proces [...].’
234

 

 ‘Hun afkeer van de mollige Clottemans, die wanhopig achter Marcel Somers aanzat [...].’
235 
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229 P. LESAFFER, ‘Makke juf wordt giftige provocateur’, De Standaard, 2 oktober 2010, p. 6. 
230 P. LESAFFER, ‘Vrienden van Marcel geen fan van Clottemans’, De Standaard, 12 oktober 2010, p. 10. 
231 P. LESAFFER, ‘Rechtbank krijgt anonieme brief’, De Standaard, 8 oktober 2010, p. 8. 
232 S. SOMERS, ‘Minnaar rekent af met Clottemans’, De Morgen, 6 oktober 2010, p. 14. 
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 ‘[...] omdat ze toen nog een stuk magerder is dan nu [...].’
236

 

 ‘[...] verscheen in een weinig flatterende trui die verraadde dat ze in de afgelopen maanden 

fel verdikte [...].’
237

 

 ‘[...] maar de onzin die haar moeder uitkraamde raakte kant noch wal.’
238

 

 ‘Jordens fronste zijn voorhoofd bij het horen van de kromme redenering, een concept waarop 

De Kegel een patent lijkt op te hebben.’
239

 
 

In beide kwaliteitskranten had men aandacht voor de jeugdjaren van de beschuldigde. Men 

haalden aan dat er in haar jeugdjaren reeds al problemen bestonden zoals depressies en 

zelfmoordpogingen. Deze tendens zagen we eveneens bij de populaire kranten Haar 

persoonlijkheid werd steeds frequent benadrukt. Men bestempelde haar meermaals als 

onzeker, labiel, impulsief en neerslachtig.
240

 Haar eigenschappen werden in de verf gezet en 

zorgde voor stigmatisering. Verder bespeurden we enige vooringenomenheid bij DS, daar de 

krant schreef dat Els Clottemans alle antwoorden in haar bezit had over wie met de parachute 

van Els Van Doren had geknoeid.
241

 Daarnaast besteedden beide kranten aandacht aan haar 

job. Frequent werd verwezen naar haar functie als onderwijzeres. Dit ging al dan niet gepaard 

met een negatieve connotatie. Voor de Tongerse speurders was de beschuldigde maar ‘een 

onderwijzereske’.
242

 Eveneens had men aandacht voor de relaties onderling op de 

parachuteclub, waaruit naar voren kwam dat ze daar niet echt aanvaard werd. Verder werd 

haar leven omschreven als een soap. Beide kranten gaven uitspraken weer die de 

beschuldigde o.a. als dierlijk, egocentrisch en theatraal omschreven. Verder hechtte men 

belang aan haar houding tijdens het proces die men eerder negatief omschreef. Daarnaast 

werd de focus gelegd op haar uiterlijk. DM was hier agressiever in dan DS. Haar 

gewichtstoename en de kledij die ze droeg, werden hoofdzakelijk belicht. Het beeld dat we 

van Els Clottemans kregen was vrij negatief getint. Wanneer we naar de nabestaanden van de 

beschuldigde keken, zagen we dat hier enkel over werd bericht in DM. De getuigenis van haar 

moeder werd zeer negatief en op het randje van beledigend omschreven.  

 

Populaire kranten  

 ‘Maar als Els wordt vrijgesproken, staat ze eerste in rij voor een nieuw contract.’
243

 

 ‘School erg tevreden over Els Clottemans.’
244
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 ‘Niet opgesmukt, hoogstens een likje fond de teint, geen juwelen, wel een felle karmijnrode 

maar weinig flatterende top met lange mouwen.’
245

 

 ‘Clottemans had motief, STORME NIET.’
246 

 ‘De beschuldigde liet in haar slecht gekozen rode outfit een gespannen eerste indruk na.’
247

 

 ‘Ook in deze krant las u het al herhaaldelijk: “Els Clottemans volgt in de assisenzaal 

opvallend emotieloos het proces.’
248

 

 ‘Ook Clottemans bracht na het filmpje een vinger naar de ooghoek. Een pluisje, een 

verschoten contactlens, een traan? Niet te zeggen. De rest van haar gezicht vertrok alleszins 

geen millimeter. Wie weet komt er vandaag [...] wel iets meer beweging in het masker.’
249

 

 ‘[...] tot krijsende, grillige krabbende kat.’
250

 

 ‘[...] een tienermeisje, als iemand die luid en onbeheerst lachte en als ‘een schaap’.’
251

 

 ‘“Wie is er nu het slechtste aan toe? Ik? Jan De Wilde? Die heeft zijn kinderen nog en die 

kinderen hebben hun pa nog”.’
252 

 ‘“Els is dood en die blijft dood. En toch vinden jullie die zaak belangrijker dan mijn lot”.’
253 

 ‘Al kan je nauwelijks op je benen staan, al zijn je voeten afgehakt, als moeder kruip je op zo’n 

moment toch desnoods naar Tongeren om je kind bij te staan?’
254

 

 ‘[...] tijdens de zitting moet iemand het tasje op de berg overtuigingsstukken gelegd hebben. 

Wie kan zoiets gedaan hebben, iemand uit het kamp-Clottemans lijkt de meest waarschijnlijke 

verklaring.’
255

 
 

De populaire kranten hechtten – net zoals de kwaliteitskranten – belang aan haar functie als 

onderwijzeres. Zowel HLN als HBVL belichtte de relatie onderling met andere medewerkers 

op school vrij positief. De relatie met andere leden van de parachuteclub werd daarentegen 

vrij negatief weergegeven. De beschuldigde werd daarentegen door haar moeder omschreven 

als iemand die goed in de groep ligt. Beide kranten berichtten vrij positief over haar 

jeugdjaren, met hier en daar een verwijzing naar haar rebelse jeugdjaren die gepaard gingen 

met zelfverminking en zogenaamde vreetbuien. Volgens de kranten zou het allemaal 

begonnen zijn met het overlijden van haar vader.
256

 Verder werd de zaak Els Clottemans 

vergeleken met die van Leopold Storme (de Marollenmoord). Beide kranten besteedden veel 

aandacht aan het uiterlijk van de beschuldigde: ‘Puur fysiek roept ze weinig spontane 

sympathie, laat staan medeleven op’.
257

 Er werd hoofdzakelijk belang gehecht aan haar 

(verkeerde) keuze van kledij tijdens het proces. Eveneens werd haar houding tijdens het 

proces onder de loep genomen. In het bijzonder deinsde HLN er niet voor terug om haar 
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houding weer te geven met een sarcastische ondertoon. HBVL was hier iets milder in. HBVL 

wendde - voor het proces aanving - naast negatieve (zoals labiel en agressief) ook positieve 

aspecten van de beschuldigde haar persoonlijkheid aan zoals sociaal, hulpvaardig en niet-

agressief.
258

 Verder gaf HLN enkele uitspraken weer die Els Clottemans tijdens haar verhoren 

zou gezegd hebben. Deze uitspraken deden haar zeer onmenselijk overkomen. Daarnaast 

werden in beide kranten uitspraken aangehaald die de beschuldigde als dierlijk bestempelde. 

In alle vier de kranten werd zij vergeleken met o.a. eten (filet americain), een tekenfilmfiguur 

(calimero) en met een wurgplant. Daarnaast kreeg zij meermaals de stempel opgedrukt van 

psychopate.
259

 De moeder van de beschuldigde werd voornamelijk in HLN negatief in beeld 

gebracht en zwaar aangepakt omdat ze de strafbepaling van haar dochter niet kwam aanhoren. 

Daarnaast werd met een wijzende vinger naar de nabestaanden van de beschuldigde gewezen 

inzake de verdwijning van een bewijsstuk. Ten slotte had HBVL aandacht voor enkele buren, 

vrienden en kennissen van de beschuldigde, wat een positief beeld over de beschuldigde 

creëerde.   

 

Op basis van deze resultaten kunnen we hypothese 11 (H1) grotendeels bevestigen. De 

beschuldigde werd zowel in de populaire kranten als in de kwaliteitskranten hoofdzakelijk 

negatief in beeld gebracht, maar zij werd niet omschreven als asociaal. Wel werd zij 

bestempeld als beestachtig (verwijzend naar het onmenselijke aspect), impulsief en agressief. 

Daarnaast kunnen we hypothese 13 (H2) verifiëren. In alle vier de kranten werd aan het 

uiterlijk van de beschuldigde aanzienlijk veel aandacht besteed.  

 

3.1.2. Slachtoffer (Els Van Doren) en haar omgeving 

Kwaliteitskranten   

 ‘In de week was ze een toegewijde moeder en echtgenote.’
260

  

 ‘[...] ze kiezen de kant van de zielige Els, tegenover de mooie Els Van Doren.’
261

  

 ‘[...] maar is en blijft zij voor hen de meest fantastische mama die ze zich heeft kunnen 

indenken en was zij voor mij gedurende twintig jaar een lieve vrouw.’
262

  

 ‘Terwijl Van Doren op zaterdag bij Marcel Somers bleef slapen omdat ze haar man dan kon 

wijsmaken dat ze op de springclub bleef overnachten [...].’
263

  

 ‘Het uiterlijk ongeschonden lichaam van de parachutiste, in ruglig en met alleen een staaltje 

bloed aan haar lippen, vulde bijna levensgroot het witte projectiescherm in de assisenzaal.’
264
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 ‘De 19-jarige dochter [...] breekbaar en onhoorbaar te snikken. Ze rent de assisenzaal uit. 

Haar broer en haar vader [...] volgen haar.’
265

  

 ‘Het is een verhaal van verlangen, naar een gewoon gezinsleven. [...]. Twee prachtige tieners 

die kwamen vertellen over hun moeder. Over de vrouw die ze al vier jaar moeten missen, de 

vrouw die ze in het weekend altijd konden bellen [...].’
266

  

 Over Jan De Wilde: ‘Af en toe legt hij een troostende arm om zijn snikkende tienerkinderen 

[...] of krabbelt hij tijdens een getuigenverhoor iets op een papiertje [...].’
267

  

 ‘De tienerkinderen van Els Van Doren barstten in tranen uit [...].’
268

  
 

In DS werd de persoonlijkheid van het slachtoffer frequent in de verf gezet. Meermaals 

werden in deze krant eigenschappen van haar aangehaald die haar in een positief daglicht 

stelde, zoals lief en toegewijd. Bij DM was hier minder sprake van. Hier werd soms naar haar 

uitgehaald omdat ze er een minnaar op nahield. DM beschreef summier het lichaam van het 

slachtoffer nadat ze was neergestort. Hierdoor kon de lezers zich gering iets voorstellen van 

hoe het slachtoffer erbij lag toen ze werd gevonden. Bij de nabestaanden van het slachtoffer 

werd in beide kranten voornamelijk belang gehecht aan hun houding tijdens het assisenproces. 

Dergelijke beschrijvingen konden de lezer emotioneel raken. Hieruit kon je afleiden dat het 

een hecht gezin was dat elkaar steunde door dik en dun, maar ook dat het proces hen soms 

allemaal te veel werd. Verder werden de kinderen van het slachtoffer positief omschreven, 

hier en daar met een emotionele noot. Ten slotte werd weduwnaar Jan De Wilde in DS 

positief voorgesteld, omdat hij volgens de krant geen weet had van de buitenechtelijke relatie 

die zijn vrouw erop nahield.
269

  

 

Populaire kranten  

 ‘Oude els bedriegt sinds een jaar of vier haar echtgenoot [...]. Van Doren is speciaal in 

Zwartberg komen springen om zo vaak mogelijk bij haar minnaar te kunnen zijn.’
270

  

 ‘[...] omdat Els Van Doren op haar buik komt te liggen – ook een zicht krijgt op haar laatste 

blik van de wereld; een mozaïek van honderden piepkleine huisjes die vredig tussen groene 

weiden en herfstige bossen liggen.’
271

  

 ‘[...] een nette, lieve, toegewijde juweliersechtgenote [...].
272

  

 ‘Diva Van Doren [...] straalt in een hemelsblauw parachutepak van het scherm: fris, mooi, 

lief, prachtige ogen, ontwapende lach. Zoveel fonkelend leven dat nu morsdood is.’
273

  

 ‘Wat heeft ze u misdaan? Ze was een lieve, zachte, bescheiden en ietwat verlegen vrouw. Een 

klassemoeder.’
274
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 ‘Een warme, lieve en levenslustige en positief ingestelde vrouw, een goede mama. Niemand 

velt een slecht oordeel over Els Van Doren.’
275

  

 ‘Els moet met een snelheid van tachtig tot honderd per uur tegen de grond gesmakt zijn. [...].   

 De ergste verwondingen die Els Van Doren opliep, waren een afgescheurde borstaorta en 

afgescheurde hartkamers. Maar daarbovenop kreeg ze onder meer ook een gebroken rug, zeer 

veel gebroken ribben, een gebroken dijbeen, een gescheurde mild, afgescheurd ruggenmerg en 

bloedingen in de hersenen te verwerken. Onmogelijk om zoiets te overleven.’
276

  

 ‘Els was ‘de moeder’ van de club.’
277

  

 ‘Zij was de bloem in huis, altijd goed gehumeurd.’
278

 

 ‘[...] De bedrogen echtgenoot gaf geen krimp [...].’
279

  

 Over familie Van Doren: ‘Hun mooie houding tijdens dit hele proces is in geen woorden te 

vatten.’
280

  

 ‘[...] de bedrogen man van Els Van Doren.’
281

   

 ‘De man en de kinderen van Els Van Doren, haar zussen [...] gedroegen zich zoals ze dat 

tijdens het hele proces hebben gedaan: waardig en sereen. Elkaar knuffelen. Even knijpen in 

elkaars benen, een gebalde vuist, een goedkeurende knipoog, een lache en weer in elkaars 

armen vallen. Die waardigheid, maar hoe ontroerend.’
282

  
 

Beide populaire kranten besteedden iets meer aandacht aan de persoonlijkheid van het 

slachtoffer dan de kwaliteitskranten. Men omschreef haar o.a. als net, lief, toegewijd, warm en 

levenslustig. In HBVL werd zij aanzien als een echt moederfiguur en als een zonnetje in huis. 

In HLN bleef haar uiterlijk niet onbesproken. In deze krant werd af en toe de nadruk gelegd 

op het gegeven dat zij er een minnaar op nahield. Net zoals de DM beschreef HBVL het  

lichaam van het slachtoffer toen ze na haar val werd gevonden. We merkten duidelijk een 

verschil tussen beide kranten wanneer we de beschrijving van naderbij bekeken. DM 

beschreef gering de verwondingen van het slachtoffer. HBVL daarentegen gaf tot in detail de 

blessures van het slachtoffer weer. Bij het lezen van deze verwondingen kon je afleiden dat 

deze vrouw verschrikkelijk was toegetakeld. HBVL wilde hiermee bepaalde gevoelens 

aanwakkeren en de lezer emotioneel raken. Wanneer we naar de nabestaanden van het 

slachtoffer keken, merkten we dat in beide kranten – net zoals in de kwaliteitskranten – veel 

belang werd gehecht aan hun houding tijdens het proces. Deze werd frequent tot in detail en 

zeer emotioneel neergeschreven waardoor de lezer zich hier moeiteloos iets bij kon inbeelden. 

Ten slotte werd er enkel in de populaire kranten frequent naar Jan De Wilde verwezen als ‘de 

bedrogen echtgenoot’. Enerzijds werd het slachtoffer hierdoor in een negatief daglicht gesteld 
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omdat zij een minnaar had. Anderzijds werd Jan De Wilde hierdoor opnieuw gevictimiseerd. 

Hij was zijn levenspartner al verloren door moord en dan werd hij nog eens bestempeld als de 

bedrogen echtgenoot.  

 

Op basis van deze resultaten kunnen we hypothese 10 (H1) grotendeels bevestigen. Het 

slachtoffer werd inderdaad overwegend positief en onschuldig in beeld gebracht, maar zij 

werd niet voorgesteld als zijnde kwetsbaar. Verder kunnen we hypothese 12 (H1) volledig 

bevestigen. Er werd in alle vier de kranten veel aandacht besteed aan de karakteristieken van 

het slachtoffer.  

 

3.1.3. Onderzoek gevoerd door de politie   

Kwaliteitskranten  

 ‘De lege kast van wetenschappelijke bewijzen wordt opgevuld met gelul.’
283

 

 ‘De kwaliteit van een film hangt af van de regisseur en dit onderzoek had een slechte 

regisseur.’
284

 

 ‘Vogeleer zegt dat hij de nieuwe informatie vorige week al aan de federale gerechtelijke 

politie had gemeld, maar dat zij die niet in hun proces-verbaal hadden opgenomen.’
285

  

 ‘Ook zij hadden het gevoel dat de speurders vooringenomen waren bij hun 

ondervragingen.’
286

  

 ‘Vriend en vijand is het erover een dat het onderzoek verre van perfect verlopen is.’
287

  

 Over beschuldigde: ‘Dankzij hen heeft ze uiteindelijk het juiste bedrag teruggekregen.’
288

 

 ‘Na vier jaar onderzoek kan het Openbaar Ministerie met geen enkel materieel bewijs op de 

proppen komen dat Clottemans de feiten pleegde.’
289

 

 ‘Een goede politieman noteert de antwoorden op de vragen die hij stelt. Een slechte 

politieman geeft zelf de antwoorden. Dat is wat hier is gebeurd.’
290

 

 ‘Van Aelst wees erop dat de onderzoeken pas plaatsvonden nadat ze geen bekentenissen uit 

Clottemans hadden gekregen.’
291

 

 ‘Vanuit de regiekamer kwam haar vaste ondervrager Eugeen Crabbé ziedend de 

verhoorruimte binnengestormd. “Zeg mij waarom!”, briest hij. “Ge antwoordt niet op de 

vraag. Waarom die foto? Hebt gij dan helemaal geen empathisch vermogen?”.’
292

 
 

In beide kwaliteitskranten werd het onderzoek gevoerd door de politie niet zo positief 

onthaald als we hadden verwacht. De indruk werd gegeven dat de speurders na zoveel jaar 

onderzoek geen enkele beweringen hard konden maken en dat hun methode van ondervraging 

niet koosjer was. Het was hoofdzakelijk speurder Eugeen Crabbé die het zwaar te verduren 

kreeg. Daarnaast werd de impressie gewekt dat de speurders enkel op een bekentenis uit 
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waren en dat men een loopje nam met forensische bewijzen. In DS werden de speurders 

éénmaal positief belicht, omdat ze ontdekt hadden dat de beschuldigde een som geld 

tweemaal had gestort. Ten slotte werd in DM aandacht besteed aan de houding van Eugeen 

Crabbé tijdens zijn ondervraging van de beschuldigde. Omschrijvend als ‘ziedend’, 

‘binnengestormd’ en ‘briesend’ laten weinig aan de verbeelding over. Deze omschrijvingen 

gaven de lezer een mogelijke kijk achter de schermen.  

 

Populaire kranten  

 Over speurder Crabbé: ‘En onderzoek doet hij niks. Die schaar – het moordwapen – laat hij 

gewoon in Holland liggen [...]. Achttien maanden na de feiten begint hij dan – eindelijk – met 

wetenschappelijk onderzoek. Levert niks op, nuldebotten.’
293

 

 ‘Zelfs toen hoofdspeurder Crabbé aan het woord kwam – de “kwelduivel” van Clottemans.’
294

 

 ‘Al moesten ze [...] toegeven dat ze pas twee jaar na de feiten ondervraagd werden over hun 

interventie [...].’
295

 

 ‘Els Clottemans bespaarde 700 euro dankzij speurder Crabbé.’
296

 

 ‘Ook speurders uit het Antwerpse [...] opgetrommeld om alsnog een doorbraak te forceren in 

het onderzoek (lees: om Clottemans tot een bekentenis te dwingen).’
297

 

 ‘[...] Eugeen Crabbé, door Clottemans als “haar beul” omschreven.’
298

 

 ‘De speurders hebben achterhaald dat Els Clottemans in tien maanden tijd 70 keer op het 

appartement van Somers is geweest [...].’
299

 

 ‘De schaar werd een maand later in beslag genomen maar pas een jaar later uitgebreid 

onderzocht.’
300

 

 Over een getuige: ‘[...] haalde aan dat zij door een Tongerse politieman “niet-respectvol” 

was behandeld.’
301

 
 

Net zoals in de kwaliteitskranten werd in de populaire kranten het onderzoek gevoerd door de 

politie niet positief weergegeven. In beide kranten werd de zogenaamde laksheid van de 

speurders m.b.t. het bewijsmateriaal en het verhoren van getuigen sterk belicht. Er waren net 

zoals in DM enkele lichtpuntjes aanwezig. Naast de som geld die de beschuldigde 

terugvorderde, werd het gevoel opgewekt dat men grondig onderzocht heeft hoeveel keer de 

beschuldigde bij Marcel Somers was langsgegaan. Daarnaast hadden de speurders de hulp 

ingeroepen van Antwerpse Collega’s. Deze samenwerking werd echter niet zo positief 

onthaald. Eugeen Crabbé werd verder in beide kranten bestempeld als een duivel en een beul. 
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Dergelijke omschrijvingen konden de lezer de indruk geven dat deze man niet gemakkelijk 

was in de omgang. In alle vier de kranten lag de nadruk overwegend op het onderzoek dat 

gevoerd werd door de Tongerse speurders. De impressie werd gewekt dat het assisenproces 

alleen om deze materie draaide.  

 

Op basis van deze resultaten verwerpen we hypothese 14 (H2). De berichtgeving in alle vier 

de kranten over het onderzoek gevoerd door de politie is immers vrij negatief.  

 

3.1.4. Onderzoeksrechter  

 ‘De onderzoeksrechter kreeg het wat op zijn heupen van de beschuldigde, maar bleef netjes en 

beleefd antwoord.’
302

 

 ‘[...] die rustig uitlegde hoe lastig dit onderzoek was verlopen [...].’
303

 

 ‘Noelmans, die gisteren wel vaker naast de kwestie antwoordde, haalde zijn schouders op.’
304

 

 ‘Kort voordien had de onderzoeksrechter geweigerd dat Clottemans’ eigen psychiater [...] 

inzage kreeg in het verlag van de gerechtsdeskundige Dillen.’
305

 
 

Aan de onderzoeksrechter, Patrick Noelmans, werd in de vier kranten weinig belang aan 

gehecht. Indien hij werd vermeld, werd hij grotendeels positief omschreven. In HLN werd de 

nadruk gelegd op de houding van de onderzoeksrechter tijdens zijn getuigenis. We kregen 

hierdoor de indruk dat hij zijn professionalisme steeds ten harte neemt en dat hij een zeer 

bekwaam iemand is. Echter werden in DM en HLN enkele uitspraken aangehaald die hem 

eerder onzeker en twijfelachtig deden overkomen. Daarnaast werd de indruk gewekt dat de 

onderzoeksrechter zijn medewerking niet wilde verlenen aan de deskundige die in het 

voordeel van de verdediging optrad. 

 

3.1.5. Onderzoeksgerechten  

 ‘De moord dateert al van november 2006.’
306

 

 ‘Bijna vier jaar nadat Els Van Doren [...] zal het proces van start gaan.’
307

 
 

In drie van de vier kranten werd eens gering verwezen naar de onderzoekgerechten. In DS en 

HBVL kregen we de indruk dat het lang duurde vooraleer de zaak van de beschuldigde werd 

doorverwezen naar het hof van assisen. Daarnaast gaf DM de impressie dat aan het 

professionalisme van de onderzoeksgerechten iets schortte, daar volgens DM de beschuldigde 

via de krant moest vernemen dat ze voor de duur van het assisenproces werd opgesloten in de 

gevangenis.
308

 De populaire krant HLN vermeldde niets over de onderzoeksgerechten.  
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3.1.6. Advocaten van de burgerlijke partijen  

Kwaliteitskranten  

 ‘[...] aan de andere kant staat de bekendste strafpleiter van het land. Jef Vermassen [...]. 

Vermassen is bekend voor de vrijspraken die hij voor een assisenjury al heeft bekomen. De 

jongste jaren kiest hij steeds vaker voor de kant van het slachtoffer.’
309

 

 ‘[...] Jef Vermassen reageerde zichtbaar geïrriteerd.’
310

 

 ‘“Op de kap van hun dode moeder hebt ge u geld verdiend”, sneerde advocaat Jef 

Vermassen.’
311

 

 ‘Een bijzonder geëmotioneerde advocaat Vermassen haalde na afloop van de zitting zwaar uit 

naar pro-Clottemans mediacampagne [...].’
312

 

 ‘Met Jef Vermassen als raadsman van de aanklager tegenover Vic Van Aelst belooft het alvast 

te gaan knetteren in de rechtszaal. Inzet van de debatten is een levenslange opsluiting.’
313

 

 Over Jef Vermassen: ‘[...] waarop hij op zijn eigen barokke manier in een bijna vier uur 

durend exposé aantoonde [...].’
314

 
 

In beide kwaliteitskranten werd voornamelijk de focus gelegd op Jef Vermassen. Zijn co-

pleitster, An Govers, werd in beide kranten weinig vermeld. Omdat hij al verschillende 

successen geboekt heeft, werd hij in beide kranten voorgesteld als een iemand die gevreesd 

moest worden. Verder werd in beide kranten aandacht besteed aan zijn houding tijdens het 

assisenproces, welke de indruk wekte dat Jef Vermassen zijn ongenoegen over iets niet onder 

stoelen of banken stak en er niet voor terugdeinsde om in de aanval te gaan. DM had aandacht 

voor de wijze waarop hij zijn pleidooi uiteen zette. Dit deed ons vermoeden dat dit met 

overdadige en grote bewegingen gepaard ging. Daarnaast werd hij in DS voorgesteld als 

iemand die zijn emoties niet de baas kon. Dit toonde aan dat een assisenproces niet alleen 

zwaar woog op de nabestaanden van zowel de beschuldigde als van het slachtoffer, maar ook 

op de advocaat Jef Vermassen.  

 

Populaire kranten  

 Over An Govers: ‘Meestal werkt ze aan de zijde van de grote meester [...]. ze is bijzonder 

attent tijdens de debatten en pleit sober. Op grote processen zoals dit werkt ze vooral in de 

schaduw.’
315

 

 ‘Een wenende Jef Vermassen met een glas water en zakdoek. Zijn medepleitster An Govers 

snikkend van verdriet.’
316

 

 ‘Echtgenote steunt Vermassen op zwaarste procesdag.’
317

 

 ‘Meester An Govers verzorgde in alle vroegte het aperitief. Voortreffelijk, maar jammer 

genoeg tegen een rotvaart, begon ze aan een drie kwartier durende rit die vertrok en eindigde 

in hetzelfde station [...].’
318
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 ‘Jef Vermassen [...] serveerde een wervelend intens en snoeihard tiengangenmenu dat bijna 

vier uur in beslag nam en minstens even lang op de maag bleef liggen.’
319

 

 Jef Vermassen: ‘“Volgende maand zelf zaak zonder lijk”.’
320

 

 ‘[...] ziet u de advocaten Jef Vermassen en Vic Van Aelst broederlijk naast elkaar in de 

bus.’
321

 

 ‘Zelf mevrouw Vermassen komt naar Somers kijken.’
322

 

 ‘Ik vind het komisch dat advocaten van tegenpartijen hier aan de toog kunnen verbroederen, 

terwijl ze in de rechtszaal elkaar de strot kunnen afbijten.’
323

 

 ‘Toppleiter Jef Vermassen hield gisteren een vurig pleidooi dat maar liefst drie uur lang 

duurde, maar geen seconde verveelde.’
324

 
 

In HLN werd Jef Vermassen omschreven als ‘de grote meester’. Uitspraken gedaan door Jef 

Vermassen wekten de indruk dat het voor hem in de toekomst geen enkel probleem is om een 

andere assisenzaak te winnen. In deze krant werd aandacht besteed aan zijn co-pleitster An 

Govers. Er werd belang gehecht aan haar houding tijdens het assisenproces en de impressie 

werd gewekt dat het vooral draaide om Jef Vermassen en niet zozeer om An Govers die er 

eerder als addendum bijzat. Haar pleidooi werd als voortreffelijk omschreven, maar volgens 

HLN leverde het weinig op. Het pleidooi van Jef Vermassen werd in beide kranten 

daarentegen omschreven als een bruisend pleidooi dat duidelijk nog lang zou nazinderen. 

Daar waar de kwaliteitskranten Jef Vermassen voorstelden als ontroerd, werden beide 

advocaten in HLN voorgesteld als theatraal. Het was haast moeilijk te geloven dat beide 

tranen met tuiten aan het huilen waren in de assisenzaal. Verder hadden zowel HBVL en HLN 

aandacht voor de levenspartner van Jef Vermassen. HLN zag de komst van zijn vrouw als een 

vorm van steun voor Jef Vermassen. HBVL suggereerde dat zij enkel kwam om een glimp 

van Marcel Somers op te vangen. Ten slotte had HBVL aandacht voor de relatie tussen Jef 

Vermassen en Vic Van Aelst die als zeer positief werd omschreven. 

 

3.1.7. Advocaten van de beschuldigde  

Kwaliteitskranten  

 ‘Van Aelst is vooral bekend om zijn volkse taal en de manier waarop hij argumenten onderuit 

kan halen.’
325

 

 ‘[...] maar op het einde van de zitting heeft de advocaat van Els Clottemans al meteen voor 

vuurwerk gezorgd.’
326

 

 Over Eugeen Crabbé: ‘De twee hebben elkaar gisteren tijdens het plaatsbezoek de hand 

geschud. Met een persoonlijke vete heeft dit conflict niets te maken.’
327

 

                                                                                                                                                         
318 B. VUYLSTEKE, ‘De dame met de zwarte ziel’, Het Laatste Nieuws, 19 oktober 2010, p. 3.  
319 Ibid.  
320 K.W., ‘“Volgende maand zelf zaak zonder lijk”’, Het Laatste Nieuws, 22 oktober 2010, p. 5.  
321 N. VANDEBROEK en J.R. DRIESSEN, ‘Bewogen dag in beeld’, Het Belang van Limburg, 30 september 2010, p. 2-3. 
322 N. VANDEBROEK en J.R. DRIESSEN, ‘Zelf mevrouw Vermassen komt naar Somers kijken’, Het Belang van Limburg, 

6 oktober 2010, p. 3. 
323 R. DAMIAANS, ‘“Aan de toog is iedereen onschuldig”’, Het Belang van Limburg, 7 oktober 2010, p. 6. 
324 N.V. en J.R.D., ‘Vermassen keihard voor Clottemans’, Het Belang van Limburg, 19 oktober 2010, p. 1. 
325 P. LESAFFER, ‘Clash tussen strafpleiters’, De Standaard, 24 september 2010, p. 4. 
326 P. LESAFFER, ‘Advocaten op scherp van snee’, De Standaard, 25 september 2010, p. 3. 



 

104 

 ‘Vanaf dag één zal Vic Van Aelst samen met zijn confrater Katrien Van Der Straeten voluit 

voor de aanval gaan. [...]. De verwachting is dat hij in de loop van het proces zijn woede zal 

bekoelen.’
328

 

 ‘Met een helder, feitelijk en relatief kort betoog [...].’
329

 
 

In DS werd er belang gehecht aan de persoonlijkheid van Vic Van Aelst en de wijze waarop 

hij pleitte. Hij werd voorgesteld als iemand die alledaags en in alle eenvoud zijn verhaal in de 

assisenzaal zou vertellen. Deze indruk werd bevestigd omdat sommige fragmenten letterlijk 

werden uitgeschreven. Daarnaast kwam naar voren dat Jef Vermassen en Vic Van Aelst aan 

elkaar gewaagd waren. Vic Van Aelst kwam in beide kranten over als iemand die zeer 

gedreven was. In DM werd de indruk gewekt dat hij zijn emoties niet de baas kon. Volgens 

DM pleitte Vic Van Aelst overtuigend en zonder al te veel tierlantijntjes. Ten slotte hechtte 

DS belang aan de relatie tussen Vic Van Aelst en de Tongerse speurder Eugeen Crabbé. De 

sfeer die aanwezig was in de assisenzaal werd duidelijk niet meegenomen naar de 

buitenwereld.  

 

Populaire kranten  

 ‘Van Aelst heeft ongeveer twintig jaar assisenervaring [...]. Hij moet daarmee alleen het 

Vlaamse koningstrio Van Eeckhaut, Vermassen en De Man laten voorgaan. “De pleitende 

marktkramer” werd hij een tijdlang [...] genoemd. Omdat hij de meest hopeloze gevallen 

verdedigde [...]. Maar vooral omdat hij altijd zeer eenvoudig pleit. Geen proceduretwist en 

zeer hoogdravende lyriek.’
330

  

 ‘[...] hielden Van Der Straeten en Van Aelst het gisteren bij een stevig ontbijt. Ook zij 

gijzelden van bij het begin de oren van de jury.’
331

 

 ‘[...] van een welgemutste meester Vic Van Aelst, die tijdens zijn verdedigingsrede heel rustig, 

kalm, rationeel en bij wijlen erg komisch uit de hoek kwam.’
332

 

 ‘Vic Van Aelsts zware stem donderde door de Tongerse assisenzaal.’
333 

 Over Vic Van Aelst: ‘[...] hij vermijdt procedurekwesties en gebruikt een volkse taal. Hij kan 

goed improviseren en hij gaat ervan uit dat een volksjury zo weinig van het dossier afweet als 

hijzelf. [...] zijn wieg stond er naast het voetbalveld. Hij is de enige zoon van een arbeider, die 

aan de band werkte [...]. Als overtuigde Vlaming woont hij in Asse [...].’
334

 

 ‘De advocaat Van Els Clottemans kwam [...] als een duiveltje uit een doosje. Op furieuze 

wijze hekelde hij het hele onderzoek [...].’
335

 

 ‘[...] en haar advocaten niet van plan zijn om zich tijdens het proces als makke lammetjes 

naar de slachtbank te laten leiden, werd al meteen duidelijk.’
336
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 ‘[...] Vic Van Aelst heeft gisteren met de botte hakbijl uitgehaald naar de speurders van de 

parachutemoord.’
337

 

 ‘Van Aelst gooide uiteindelijk de handdoek in de ring en plofte ostentatief in zijn zetel. Hij 

gromde iets onverstaanbaar dat het werk hem onmogelijk werd gemaakt. De eerste echte 

clash tussen de bekende strafpleiters was hiermee een feit.’
338

 
 

In beide populaire kranten werd Vic Van Aelst voorgesteld als iemand die aandacht schenkt 

aan de gewone man uit de straat. We merkten in HLN dat er een kleine sneer werd gegeven 

aan Jef Vermassen, die zijn hand er niet voor zou omdraaien om de procedure te betwisten of 

om lyrisch te pleiten. Verder werd in beide kranten belang gehecht aan zijn co-pleitster 

Katrien Van Der Straeten. In tegenstelling tot An Govers werd zij als evenwaardig 

aanschouwd. Hun gedrevenheid en overtuigingskracht kwamen heel sterk tot uiting. Ten 

slotte werd de houding van Vic Van Aelst tijdens het proces in beide kranten onder de loep 

genomen. Hij kwam enerzijds over als de rust zelve, anderzijds reageerde hij soms als een 

stier op een rode lap.  

 

3.1.8. Getuigen  

Kwaliteitskranten  

 Over Marcel Somers: ‘[...] ondanks zijn hysterie toch de helderheid van geest had om de gsm 

uit de zak van de dode Els Van Doren te halen [...]. Hij was helder genoeg om te beseffen dat 

die sms’en zouden verraden dat hij een relatie met Els had.’
339

 

 Over Mike Vogeleer: ‘De schuilnaam waarmee hij zijn handeltje had opgezet was “pipo”.’
340

 

 ‘Ladies man Marcel.’
341

 

 ‘Hij kwam, zag en knalde als een bulldozer over de beschuldigde en haar raadslieden. [...] 

wat volgde wat een non-stop spraakwaterval van anderhalf uur, die met de minuut aanzwelde 

tot een karaktermoord van Els Clottemans [...]. De titel die in flikkerende neonletters boven 

Somers’ tussenkomst hing, zo moesten de toehoorders begrijpen, was dat Els Van Doren zijn 

beste vriendin was.’
342 

 Over getuigen van de verdediging: ‘In al hun naïviteit waren de vriendinnen die Els 

Clottemans maakte [...] veruit de meest ontwapende getuigen. Het was overduidelijk dat hun 

passage in Tongeren op voorhand was doorgepraat met de verdediging, maar dat maakte het 

er niet minder geanimeerd op.’
343

 

 Over Mike Vogeleer: ‘[...] diende zich aan als de ideale schoonzoon: nette jeans, sobere trui, 

geduldig, galant, open blik.’
344

 

 ‘Alsof zijn neus bloedde ging Vogeleer nadien nog eens bij Story zijn zakken vullen. ‘Hij 

presenteerde zich als kroongetuige par excellence die triomfantelijk met het ontbrekende 

stukje van de puzzel kwam.’
345

 
 

                                                 
337 N. VANDEBROEK en J.R. DRIESSEN, ‘“Erg schraal onderzoek”’, Het Belang van Limburg, 5 oktober 2010, p. 6-7. 
338 N. VANDEBROEK en J.R. DRIESSEN, ‘Briesende voorzitter legt Van Aelst het zwijgen op’, Het Belang van Limburg, 

06 oktober 2010, p. 4. 
339 P. LESAFFER, ‘Jury kijkt in alle richtingen’, De Standaard, 1 oktober 2010, p. 12. 
340 P. LESAFFER, ‘Pipo Vogeleer beschuldigd van lijkenpikkerij’, De Standaard, 16 oktober 2010, p. 8. 
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343 S. SOMERS, ‘Het leven van Els Clottemans was een soap’, De Morgen, 12 oktober 2010, p. 14. 
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345 S. SOMERS, ‘Kroongetuige gaat finaal onderuit’, De Morgen, 15 oktober 2010, p. 4. 
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Enkele getuigen à charge (Marcel Somers en Mike Vogeleer) werden in DS vrij negatief 

omschreven. Marcel Somers mocht het ontgelden omdat hij sms’jes had gewist en de krant 

gaf aan dat hij niet zo onder de indruk was van het overlijden van het slachtoffer als hij liet 

uitschijnen. Mike Vogeleer kwam over als iemand die geld wou slaan uit het assisenproces. In 

DM werd Marcel Somers niet negatief omschreven. Zijn gedrevenheid en verdriet kwamen 

naar voren en hij maakte duidelijk komaf met de beschuldigde. In DM kreeg hij echter wel 

een veeg uit de pan omwille van zijn relatie met Els Van Doren. In DM werd aandacht 

besteed aan het voorkomen en de persoonlijkheid van Mike Vogeleer. Net zoals in DS werd 

hij in DM negatief onthaald en kwam hij over als een sluw iemand. Men had hoge 

verwachtingen van hem, maar niets was minder waar. Enkel in de DM verscheen iets over de 

getuigen à décharge die zeer negatief werden onthaald. Zoals reeds in 3.1.1. Beschuldigde 

(Els Clottemans) en haar omgeving werd aangehaald, werd de getuigenis van de moeder van 

Els Clottemans zeer negatief en scherp omschreven.  

 

Populaire kranten  

 ‘Crabbé viel voor het eerst uit zijn rol van rustige, objectieve speurder.’
346

 

 ‘Crabbé en zijn secondanten begonnen te zweten. Er werd wat geaarzeld, wat ge-euh-t, soms 

naast de kwestie geantwoord.’
347

 

 Over Marcel Somers: ‘Een smeerlap bovendien want ondertussen at hij [...] ook steevast van 

Els Clottemans. Liefde? Lust ja, een immoreel seksbeest!’
348

 

 ‘Wie zo over Somers dacht, kreeg echter uiterlijk noch innerlijk de vermeende hengst te zien. 

Noch de smeerlap. ‘Mars’ blijft een pezige, kleine man. Mager en taai. Niet overdreven knap, 

maar zeker ook niet onaantrekkelijk. Grote, levendige, blauwe ogen. Donderblonde, dunne 

haren in een coupe militaire geknipt. Gekleed in een jeans, met daarboven een blauwwit 

gestreepte matrozentrui en een sportieve vest. Afschuwelijk vlot, dat wel. Welbespraakt en 

eigengereid. Maar ook indringend oprecht.’
349

’ 

 ‘Gisteren was het de beurt aan Mike Vogeleer, nog zo’n onwrikbare hoeksteen van de 

aanklacht tegen Clottemans. Keurige jongen [...]. Maar wie gelooft iemand als Mike 

Vogeleer? Wij alvast niet. De schijnbaar perfecte schoonzoon, de onkreukbare [...]. 

Gemaskerd verscheen hij op de afspraken. Minstens twee verkocht hij foto’s [...]. Hij dacht 

slim te zijn [...] maar ondanks alle geheimdoenerij was hij een amateur.’
350

 

 ‘Crabbé, netjes in maatpak, bracht het hele verhaal heel rustig en vlot.’
351

 

 Over Marcel Somers: ‘Sportschoenen, jeans, T-shirt onder een sportjasje. Een rugzak in de 

hand. Kort geschoren haar. Kleiner dan verwacht. Een nette sportieve verschijning. 

Zelfverzekerd ook. En opgelucht zo leek het, dat hij het allemaal eens kon vertellen. “Is hem 

dan nu? Toch niet zo’n knapperd als ik had gedacht” of “toch wel een lekker stuk”, hoorde je 

de assisenvolgers fluisterend zeggen.’
352
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 ‘Voor 1.800 euro had Vogeleer zaakjes gedaan met Story [...]. Onder de schuilnaam Pipo had 

hij voor 2.500 euro ook een aantal foto’s aan HLN verpatst.’
353 

 

In HLN werd belang gehecht aan de houding en de persoonlijkheid van de speurder Eugeen 

Crabbé tijdens zijn getuigenis voor het voltallige hof. Dergelijke omschrijvingen deden hem 

onzeker overkomen. HBVL had eerder oog voor het voorkomen van de speurder en zijn 

houding tijdens zijn getuigenis. Wanneer we kijken naar enkele getuigen à charge merkten we 

dat Marcel Somers vrij neutraal omschreven werd in HBVL. In HLN daarentegen waren de 

meningen verdeeld. Enerzijds werd zijn relatie met zowel de beschuldigde als met het 

slachtoffer niet in goede dank afgenomen, anderzijds werd hij vrij neutraal en gedreven 

omschreven. In beide kranten werd zijn uiterlijk in detail beschreven en werd de indruk 

gewekt dat hij een echte Don Juan was. Mike Vogeleer werd – net zoals in de 

kwaliteitskranten – negatief in beeld gebracht. In HLN werd de indruk gewekt dat hij zeer 

hebzuchtig was en dat hij zijn handeltje goed had voorbereid. Zijn geloofwaardigheid was zo 

goed als niets meer waard.  

 

3.1.9. Experten  

Kwaliteitskranten  

 ‘Vandaag wordt een belangrijke dag in het proces. Dan komen de psychiaters aan het woord.’ 
354

 

 ‘Vandaag volgt de clash der gerechtspsychiaters [...].’
355

 

 ‘De gerechtspsychiaters hebben ook een probleem van geloofwaardigheid, want ze zijn het 

zelden met elkaar eens. De gerechtsexpert wordt als niet objectief beschouwd, want hij leest 

het onderzoek, praat met de onderzoeksrechter en politie. En voor de expert die de 

beschuldigde aanstelt geldt: wiens brood men eet, diens woord men spreekt.’
356

  

 ‘Psychiaters oneens over stoornis Els Clottemans.’
357

 

 ‘Minder eensgezindheid is er onder de deskundigen over het etiket “psychopaat”.’
358

 
 

Uit beide kwaliteitskranten kwam naar voren dat de expertise van de deskundigen m.b.t. de 

geestestoestand van de beschuldigde, een zeer belangrijk gegeven was voor dit assisenproces. 

Het kwam over of het proces hiermee zou vallen of staan. In DM werd de voorspelling reeds 

gedaan dat het als het ware een dag ging zijn die niet zonder slag of stoot voorbij ging gaan. 

In beide kranten werd de nadruk gelegd op het gegeven dat de deskundigen het maar niet eens 

raakten over de geestestoestand van de beschuldigde. Het evenwicht tussen beide was dan ook 

ver zoek. In DS werd aan de geloofwaardigheid van de experten uit beide kampen afbreuk 

gedaan. Men creëerde de impressie dat er met de notie objectiviteit een loopje werd genomen.  
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Populaire kranten  

 ‘Deskundige [...] deed gisteren het werk van Vogeleer over. Hij kwam tot veel genuanceerdere 

conclusies.’
359

 

 ‘Wetsdokter [...] was erg kort voor zijn doen. Geen foto’s. Amper een beschrijving amper een 

beschrijving van de ravage die de val had aangericht.’
360

 

 ‘[...] de conclusies van twee deskundigen die zich eerst over de parachutes hadden gebogen en 

tot andere conclusies waren gekomen.’
361

 

 Over expert van de verdediging: ‘[...] zou volgens sommigen brandhout maken van het 

onderzoek. Veel splinters vlogen er tijdens zijn getuigenis echter niet rond.’
362

 

 Over expert van de verdediging: ‘[...] van wie op voorhand veel werd verwacht, leverde 

uiteindelijk weinig op.’
363

 
 

In tegenstelling tot in de kwaliteitskranten werd er in de populaire kranten aandacht besteed 

aan nog andere deskundigen. Uit beide kranten kwam naar voren dat er duidelijk een 

meningsverschil aanwezig was over de sabotage van de parachute. Daarnaast werd er in alle 

vier de kranten aandacht besteed aan de (deskundige) Mike Vogeleer. Omdat over zijn 

deskundigheid weinig werd vermeld en hij eerder als kroongetuige werd beschouwd, hebben 

we ervoor geopteerd om deze actor bij 3.1.8. Getuigen te bespreken. HLN had aandacht voor 

de bevindingen van de wetsdokter die werd weergegeven als iemand die onvoorbereid was en 

zijn uiteenzetting zonder al te veel fransjes deed. Ten slotte hechtten beide kranten belang aan 

de onverwachte opkomst van de expert op vraag van de verdediging. De verwachtingen lagen 

hoog, maar zijn getuigenis had volgens de kranten geen meerwaarde. 

 

3.1.10.  Juryleden  

Kwaliteitskranten  

 ‘Vooral het verhaal van de zoon doet de juryleden naar hun zakdoek grijpen.’
364

 

 ‘Ook enkele juryleden moesten een paar keer slikken.’
365

 

 ‘De twaalf juryleden en vier plaatsvervangers zijn de assisenzaal de voorbij drie weken 

meestal lachend en babbelend binnengekomen.’
366

 

 ‘De jury zat erbij en viel in slaap.’
367

 
 

In de kwaliteitskranten werden de juryleden globaal genomen neutraal voorgesteld. Hier en 

daar kregen ze eens een veeg uit de pan. In de kwaliteitskranten werden hun houding tijdens 

het proces en hun relaties onderling benadrukt. De lezer kreeg de impressie dat de volksjury 

                                                 
359 E. VERHOEVEN, ‘Kroongetuige geeft handel in foto’s toe’, Het Laatste Nieuws, 15 oktober 2010, p. 4. 
360 E. VERHOEVEN, ‘Wetsdokter verklaart dat Els Van Doren kansloos was’, Het Laatste Nieuws, 5 oktober 2010, p. 4. 
361 X., ‘Vic Van Aelst gaat in de tegenaanval. “Wat als pilote chute niet was gevonden?”’, Het Belang van Limburg, 30 

september 2010, p. 4.  
362 P.H.G., ‘“Speurders hadden maar één doel: een bekentenis”’, Het Laatste Nieuws, 13 oktober 2010, p. 6. 
363 N. VANDEBROEK en J.R. DRIESSEN, ‘“Els Clottemans is een kille leugenaarster”’. Twaalfde procesdag vol 

incidenten’, Het Belang van Limburg, 13 oktober 2010, p. 1. 
364 P. LESAFFER, ‘Het onbegrijpbare verdriet achter de parachutemoord.’, De Standaard, 16 oktober 2010, p. 8. 
365 P. LESAFFER, ‘Makke juf wordt giftige provocateur’, De Standaard, 2 oktober 2010, p. 12. 
366 P. LESAFFER, ‘Hoe groot is de twijfel over Clottemans?’, De Standaard, 18 oktober 2010, p. 14. 
367 S. SOMERS, ‘Het leven van Els Clottemans was een soap’, De Morgen, 12 oktober 2010, p. 14.  



 

109 

bij een aantal getuigenissen zeer geëmotioneerd was. Ze leefden als het ware mee met het leed 

dat berokkend was aan de nabestaanden van het slachtoffer. Verder kregen we de indruk dat 

de juryleden met elkaar een band hadden geschept. Af en toe kregen ze de kritiek te verduren 

dat ze eerder een passieve rol vervulden.  

 

Populaire kranten  

 ‘Wel kipfris en op het puntje van hun stoel – halleluja: de jury.’
368

 

 ‘Deze zeven mannen en vijf vrouwen zijn in het dagelijkse leven onder meer actief als 

bedienden, arbeiders en stielmannen.’
369

 

 ‘Jurylid kon ’s nachts niet slapen.’
370

 

 ‘Jurylid Patrick Snellinx over slopende procesdagen.’
371

 

 ‘Bijzonder veel opgeroepen kandidaten dienden al op voorhand schriftelijke bezwaren in 

[...].’ “Ik wil dit echt niet doen [...]”. Maar de rest van de dag stak ze haar ergernis niet 

onder stoelen of banken.’
372 

 ‘[...] begint ook de jury zich in haar sas te voelen. Er wordt gebabbeld, gelachen, samen 

geluncht. In die ontspannen sfeer werd gisteren de allereerste vraag gesteld [...]. Want ja, ook 

juryleden mogen vragen stellen.’
373 

 ‘De sfeer onder de resterende zestien gezworenen was hoorbaar goed. [...]. En deze jury 

geneert zich duidelijk niet.’
374 

 

In de populaire kranten werd eveneens aandacht besteed aan hun houding en relaties 

onderling. Hun houding werd meermaals met een negatieve ondertoon omschreven. De lezer 

kreeg als het ware de indruk van: men stond erbij en keek ernaar. De nadruk werd gelegd op 

het gegeven dat men niets noteerde en ze soms op het randje van indutten stond.
375

 Daarnaast 

merkten we op dat niet iedereen er voor stond te springen om de taak van jurylid op zich te 

nemen. De populaire kranten deden uitschijnen dat wanneer de juryleden actiever werden, dit 

nieuws heet van de naald was. Verder werd de impressie gewekt dat ze bij het pleidooi van 

Jef Vermassen behoorlijk onder de indruk waren en soms zeer geëmotioneerd bij enkele 

getuigenissen. HBVL hechtte belang aan het etnische en sociale aspect. Er werden enkele 

functies opgesomd die de juryleden in hun dagelijkse leven uitoefenden. Daarnaast vond 

HBVL het opmerkelijk dat drie juryleden van allochtone afkomst waren.
376

 Ten slotte hadden 

de populaire kranten aandacht voor de weerslag van het proces op de juryleden. In beide 
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kranten werden juryleden aan het woord gelaten die vertelden over hoe zij de zware dagen 

van het assisenproces hadden ervaren.  

 

3.1.11.  Openbaar aanklager  

Kwaliteitskranten  

 ‘De openbare aanklager van zijn kant rekent op de “heilige vier” van een 

moordonderzoek.’
377

 

 Over de strafmaat: ‘Voor het Openbaar Ministerie mocht het nog strenger: aanklager Patrick 

Boyen had levenslang geëist.’
378

 
 

In de kwaliteitskranten kregen we aan de hand van een aantal uitspraken de indruk dat deze 

man een duidelijk doel voor ogen had en dat was Els Clottemans veroordelen. Daarnaast komt 

het voor de lezers over dat het Openbaar Ministerie onontbeerlijk een verdachte moest 

hebben, daar DM aangeeft dat het Openbaar Ministerie gezegd heeft dat Els Clottemans de 

dader is omdat niemand anders in aanmerking komt.
379

 Zijn requisitoir werd door DM 

omschreven als vurig. Verder kwam naar voren dat de openbaar aanklager hoofdzakelijk 

vertrouwde op zijn stokpaardje om de beschuldigde te veroordelen: de regel van vier (motief, 

tijd, gelegenheid en kennis).  

 

Populaire kranten  

 ‘Op het palmares van Boyen staan inmiddels 45 assisenzaken.’
380

 

 ‘[...] de gevreesde ‘thuisspeler’ Patrick Boyen [...].'
381

 

 ‘Een conclusie die de volgende weken, zonder twijfel zal resulteren in heel weerwerk – 

lees: vuurwerk – van de kant van de openbaar aanklager [...].’
382

 

 ‘Met opgeheven hoofd, dreunende stem en priemende blik boorde hij Clottemans tien meter de 

grond in.’
383

 
 

In de populaire kranten werd er belang gehecht aan zijn persoonlijkheid en levensloopbaan. 

Doordat men zijn palmares weergaf, kregen we de impressie dat hij zeer bekwaam en ervaren 

was. Verder werd hij meermaals omschreven als een gevreesd man en werd in HBVL al 

gespeculeerd over zijn requisitoir. Dit gaf de indruk dat hij wel eens streng uit de hoek zou 

kunnen komen tijdens het proces. In HBVL werd hij dierlijk voorgesteld. Hij was als het ware 

een pitbull dat zich had vastgebeten in het dossier van de zogenaamde parachutemoord.
384

 

Verder werd in HLN belang gehecht aan zijn houding tijdens zijn requisitoir. De lezer kon 

zich hierdoor een beeld vormen van hoe het in de assisenzaal was verlopen.  
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Op basis van deze resultaten verwerpen we hypothese 15 (H2). Er werd tamelijk wat 

aandacht besteed aan de openbaar aanklager. Weliswaar iets meer in de populaire kranten dan 

in de kwaliteitskranten. 

 

3.1.12.  Voorzitter en rechters van het hof van assisen 

Kwaliteitskranten  

 ‘Ook de (neutrale) voorzitter mengde zich in debat.’
385

 

 ‘[...] die al 28 assisenzaken heeft voorgezeten.’
386

 

 ‘Met zijn vragen prikte de assisenvoorzitter af en toe in het verhaal van de goed voorbereide 

beschuldigde [...].’
387

 

 ‘[...] Jordens sprak zijn bijzondere waardering uit hen uit en liet weten hun verdriet te 

eerbiedigen [...].’
388

 
 

In zowel de kwaliteitskranten als de populaire kranten werd de voorzitter vrij positief 

voorgesteld. In DS verscheen echter wel een uitspraak waarin de krant de indruk gaf dat de 

voorzitter zich niet moest uitspreken over de getuigenis van een expert ten voordele van de 

verdediging. Verder wilde DS aantonen dat de voorzitter heel wat ervaring had met 

assisenzaken. DM gaf de indruk dat de voorzitter Els Clottemans op een leugen wilde 

betrappen door doortastende vragen te stellen tijdens haar verhoor. Alle vier de kranten 

hadden aandacht voor de manier waarop de voorzitter de getuigenissen afnam. Omdat 

sommige getuigenissen letterlijk waren uitgeschreven, dienen we inderdaad te concluderen 

dat deze ‘met zachte hand’
389

 werden afgenomen. De schrijfstijl maakte het voor de lezer 

aangenaam om te volgen. Ten slotte kregen we in DM de impressie dat de familieleden van 

het slachtoffer een gevoelige snaar hadden geraakt bij de voorzitter.  

 

Populaire kranten  

 ‘Een zichtbaar geïrriteerde voorzitter [...].’
390

 

 ‘Voorzitter Jordens liet haar manu militari aan de deur zetten.’
391

 

 ‘Ook voorzitter Jordens moest ermee lachen.’
392

 

 ‘[...] van de voorzitter die wijselijk niet meteen de pijnlijkste materie aansneed.’
393

 

 ‘Het was opvallend hoe voorzitter [...] als een lieve en bezorgde grootvader de 

getuigenisverhoren van Vincent en Karol De Wilde startte.’
394
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De populaire kranten besteedden meer aandacht aan de voorzitter zijn achtergrond, 

persoonlijkheid en jarenlange ervaring. Karakteristieken zoals geduldig, bekwaam, menselijk 

en tactvol vlogen de pan uit
395

. Hij werd als het ware omschreven als een ‘ideale 

voorzitter’
396

. Daarnaast werd duidelijk dat de voorzitter een gevoel voor humor had. In beide 

populaire kranten maakten men de bemerking dat hij het proces van Hans Van Themsche had 

voorgezeten. Dit gaf de impressie dat de voorzitter reeds ervaring had met slopende, delicate 

assisenzaken en dat hij het assisenproces van Els Clottemans eveneens tot een goed einde zou 

brengen. HLN associeerde hem met een psycholoog omwille van zijn ‘subtiel opgebouwde 

vragen voor de beschuldigde’.
397

 Beide kranten legden ook bloot dat de voorzitter zich tijdens 

het assisenproces aan bepaalde zaken stoorde en er o.a. niet voor terugdeinsde om iemand aan 

een kruisverhoor te onderwerpen, of om hard op te treden wanneer nodig. Ten slotte werd – 

net zoals in de kwaliteitskranten – aangegeven dat er achter deze magistraat ook maar een 

mens schuilde met gevoelens, die rekening hield met de getuigen die voor hem zaten. In alle 

vier de kranten werd niets vermeld over de andere twee beroepsrechters.  

 

3.2. Lezersbrieven, columns en opiniestukken  

Bij het bespreken van de lezersbrieven dienen we in het achterhoofd te houden dat deze 

geselecteerd en frequent herschreven worden door de redactie. Daarnaast geven deze 

lezersbrieven ons ook een idee over de selectiemechanismen die journalisten bij dergelijke 

lezersbrieven hanteren en welke items voor hen nieuwswaardig zijn.  

 

Bij de populaire kranten had men er bewust voor gekozen om enerzijds een groot aantal 

lezersbrieven te laten verschijnen die voorstander zijn van Els Clottemans en in haar onschuld 

bleven geloven, anderzijds waren er veel lezersbrieven aanwezig die Jef Vermassen 

bekritiseerden. We merkten hoofdzakelijk op dat de veroordeling zonder bewijs een materie 

was die duidelijk leefde onder de mensen. De ‘publieke opinie’ werd hier zeer sterk door 

aangesproken, omdat men zich als het ware kon identificeren met Els Clottemans. Voor alle 

duidelijkheid niet met de feiten die zij gepleegd heeft, maar omdat eenieder van hen kan 

veroordeeld worden op basis van louter vermoedens en zonder enig materieel bewijs. De notie 

willekeur en heksenjacht werden al gauw in de mond genomen en men speelde al snel 

paniekvoetbal. De theorie over de morele paniek
398

 is hier toepasbaar. De ‘publieke opinie’ 

voelde deze veroordeling aan als een bedreiging en gevoelens van verontwaardiging doken al 

snel op. Verder hekelde men het gegeven dat Jef Vermassen zijn emoties de vrije loop liet 
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gaan tijdens het assisenproces en dat hij, na afloop van het proces, handtekeningen uitdeelde. 

Zeer gering vonden we lezersbrieven aanwezig die Jef Vermassen het voordeel van de twijfel 

gaven. Daarnaast bleef het systeem van de volksjury ook niet onbesproken en pleitten enkele 

lezers voor de opdoeking hiervan. In de kwaliteitskrant DM waren de meningen eerder 

verdeeld over de veroordeling van Els Clottemans. We vonden lezersbrieven die zowel voor- 

als tegenstander waren van de veroordeling.  

 

Wanneer we de opiniestukken en columns van naderbij bekeken, merkten we in de 

kwaliteitskranten op dat het proces van Els Clottemans een debat op gang wierp over de 

procedure van de voorlopige hechtenis en privacy. Beide rijmen volgens sommigen niet 

samen en is aan vernieuwing toe. Men hekelden het gegeven dat de identiteit van de verdachte 

reeds in de media verschijnt, nog voor bewezen is of deze persoon effectief schuldig is. Indien 

onschuldig lopen deze personen het gevaar om voor hun verdere leven bestempeld te worden 

als zijnde schuldig, zelf nadat men is vrijgesproken. Daarnaast kwam naar voren dat het 

moeilijk is voor verdachten om hun levensstijl opnieuw op te pikken, na voor een lange 

opgesloten te zijn.
399

 Daarnaast kwamen enkele externen aan bod die de veroordeling zonder 

materiële bewijzen en/of bekentenissen verdedigden, daar ons huidig Strafrecht dit 

voorschrijft.
400

 Eveneens werd het systeem van de volksjury onder vuur genomen. De 

volksjury zou voor sommigen enkel mogen worden ingeschakeld bij zaken die minder 

complex van aard zijn.
401

 Verder stelden we vast dat sommigen de mening zijn toegedaan dat 

het proces van Els Cottemans in de media werd gevoerd en men hierdoor een grens heeft 

overschreden. Ten slotte werd in de kwaliteitskranten eens gering verwezen naar Jef 

Vermassen zijn showbizzgehalte. Over deze materie waren zowel voor- als tegenstanders 

aanwezig. In de populaire kranten waren de besproken thema’s in de opiniestukken en 

columns niet zo van maatschappelijke relevantie. Het waren eerder meningen gevormd over 

Els Clottemans en Jef Vermassen als persoon an sich. Een journalist in HBVL vond het 

pleidooi van Jef Vermassen briljant en zeer oprecht. In HLN gaf een journalist openlijk toe 

dat hij Els Clottemans hem nooit heeft kunnen overtuigen en dat hij zich kon vereenzelvigen 

met de speurders. Ten slotte werd Els Clottemans in HLN geassocieerd met een elfje. De 

columnist gaf aan dat er enige vooringenomenheid aanwezig was omtrent Els Clottemans, 

omdat er veel belang werd gehecht aan haar uiterlijk en houding tijdens het proces. Om het 

met de woorden van de columnist te zeggen: ‘[...] als Els Clottemans inderdaad een fraai ogend 
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elfje was dat vaak de aangezette wimpers neerslaat en bevallig bloost, zouden we dan net hetzelfde 

over haar denken? Eerlijk waar?’
402

.  

 

4. Besluit 

Aangaande de kwantitatieve onderzoeksbevindingen kunnen we uit het deel identificatie 

onthouden dat in HLN het meest aantal artikels zijn verschenen over het assisenproces. 

HBVL was tweede in rij. De kwaliteitskranten hebben minder artikels geproduceerd. Hiermee 

werd hypothese 4 (H1) geverifieerd. Verder stelden we vast dat HBVL en DS meer artikels 

produceerden in de periode die voorafging aan het proces en tijdens het proces. HLN 

besteedde veel aandacht aan de nabeschouwing van het proces net zoals DM die maar liefst ¼ 

van zijn volledige berichtgeving hieraan wijdde. Daarnaast stelden we vast dat de meeste 

artikels verschenen op vrijdag en nauwelijks op maandag. Voor de vier kranten was er een 

duidelijke piek aanwezig van het aantal artikels wanneer het assisenproces van start ging 

(24.09.2010) en eindigde (21.10.2010). Hiermee werd hypothese 2 (H1) bevestigd.  

 

Wanneer we naar de vormgeving kijken van de krantenartikels kunnen we concluderen dat de 

meeste artikels verschenen op de eerste zes pagina’s en minder op het einde. Dit bevestigde 

hypothese 3 (H2). Bij de populaire kranten was het assisenproces meer voorpaginanieuws 

dan bij de kwaliteitskranten. Verder onthouden we dat het gemiddeld aantal woorden per 

artikel het grootst was bij de kwaliteitskranten, in het bijzonder bij de DM. Daarnaast had het 

merendeel van de artikels een grootte die kleiner was dan 1∕8 van een pagina, hoofdzakelijk 

HLN scoorde hier hoop op (63,9%). Voor onze volledige steekproefperiode (05.01.2010 

t.e.m. 31.12.2010) had het merendeel van de artikels betrekking op verslag uitbrengen. HBVL 

scoorde hier zeer hoog op in tegenstelling tot HLN. Deze laatste spendeerde nagenoeg de helft 

van zijn berichtgeving aan lezersbrieven. In de kwaliteitskranten waren daarentegen meer 

opiniestukken aanwezig. Hypothese 9 (H1) werd hierdoor bevestigd. Het merendeel van de 

artikels had een redactionele titel. Hoofdzakelijk bij populaire kranten werd een citaat als 

redactionele titel aangewend. Verder had 1∕5 van de artikels een bijtitel en HBVL en DM 

scoorden hoog in het aanwenden van citaten als bijtitel. De meeste citaten waren afkomstig 

van de advocaten en andere actoren. Citaten afkomstig van de nabestaanden van het 

slachtoffer waren meer aanwezig dan van de nabestaanden van Els Clottemans. In beide 

populaire kranten vonden we citaten terug van de advocaten, de voorzitter en van de 

nabestaanden van zowel het slachtoffer als de beschuldigde. Enkel in HBVL werden citaten 

aangehaald van politieagenten. Hypothese 7 (H2) werd dus grotendeels bevestigd. De 

grootste gemiddelde oppervlakte van een titel vonden we terug bij DS. De helft van de 
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artikels bevatten illustraties en HBVL scoorde hoog in het publiceren van meerdere 

illustraties per artikel. Het visuele aspect werd altijd in het achterhoofd gehouden. De 

gemiddelde oppervlakte van een illustratie was het grootst bij DS en het kleinst bij HLN. De 

meerderheid van de artikels werden ondertekend met de volledige naam. Bovendien stelden 

we vast dat naarmate het assisenproces op zijn eind liep er meer journalisten werden 

ingeschakeld.  

 

Wanneer we naar de inhoudelijke aspecten van de artikels kijken, concluderen we dat Els 

Clottemans meer werd afgebeeld in de kwaliteitskranten. Aan haar nabestaanden werd weinig 

belang gehecht. Foto’s van Els Van Doren waren eerder beperkt aanwezig. Daarentegen 

werden haar nabestaanden meer weergegeven in de populaire kranten. Hierdoor werd 

hypothese 5 (H2) bevestigd. De advocaten en politieagenten werden meer afgebeeld in de 

kwaliteitskranten. De getuigen verschenen meer in de populaire kranten. De juryleden werden 

meer afgebeeld in HLN en DS. Foto’s van de voorzitter waren enkel aanwezig in de populaire 

kranten. Hypothese 6 (H2) werd hierdoor verworpen. Daarnaast concludeerden we dat 

nagenoeg zestien procent van de artikels informatie bevatten over het gerechtelijk onderzoek. 

HBVL en DM scoorden hier beter op dan de twee andere kranten. Wel stelden we vast dat, 

ook al had HLN m.b.t. deze materie minder artikels gepubliceerd, de informatie die aanwezig 

was zeer omvangrijk was. Hypothese 1 (H1) werd hierdoor verworpen. Daarnaast was er in 

DS en HBVL meer informatie aanwezig naar aanloop van het proces. Ten slotte was de 

informatie over het onderzoek ten gronde hoofdzakelijk toegespitst op het verhoor van de 

getuigen van het OM. De populaire kranten besteedden hier het meeste aandacht aan. De akte 

van beschuldiging stond niet zo centraal in de artikels als we hadden verwacht. Enkel in DM 

vonden we hier meer over terug. Verder was er weinig aanwezig over het verhoor van de 

beschuldigde door de voorzitter van het hof van assisen. Enkel het verdict (uitspraak over de 

schuldvraag en strafbepaling) was prominent aanwezig. Op basis hiervan werd hypothese 8 

(H2) verworpen.  

 

Uit de kwalitatieve onderzoeksbevindingen kunnen we uit het onderdeel beeldvorming 

onthouden dat het contrast tussen de beschuldigde en het slachtoffer groot was. Els 

Clottemans werd in alle vier de kranten negatief in beeld gebracht en het slachtoffer werd 

overwegend aangeprezen. De notie goed versus slecht kwam sterk naar voren. Deze stelling 

ging eveneens op voor de moeder van de beschuldigde die eveneens negatief werd onthaald. 

We concluderen dat de labeling theorie van toepassing was op Els Clottemans. Zij werd o.a. 

herhaaldelijk omschreven als een psychopate en een monster. Haar persoonlijkheid werd 

steeds frequent benadrukt en men bestempelde haar meermaals als onzeker, labiel en 
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impulsief. De notie ‘framing’ afkomstig uit de agendasettingtheorie was duidelijk aanwezig, 

daar haar eigenschappen werden gebruikt om haar te stigmatiseren. Hypothese 11 (H1) en 

hypothese 10 (H1) werden dan ook grotendeels bevestigd. Daarnaast werd er veel aandacht 

besteed aan het uiterlijk van de beschuldigde en aan de karakteristieken van het slachtoffer. 

Hypothese 13 (H2) en hypothese 12 (H1) werden hierdoor volledig geverifieerd. Verder 

werd veel aandacht besteed aan de jeugdjaren van de beschuldigde. Deze informatie werd 

aangewend om individuele verklaringen voor het misdrijf te bieden. Bij de nabestaanden van 

het slachtoffer lag de focus hoofdzakelijk op hun verdriet. Jan De Wilde werd in de populaire 

kranten het slachtoffer van secundaire victimisatie, daar men de nadruk legde op het gegeven 

dat zijn vrouw hem bedroog. Het onderzoek gevoerd door de politie werd zeer negatief 

weergegeven en op basis hiervan hebben we hypothese 14 (H2) verworpen. De impressie 

werd gewekt dat het proces hier grotendeels om draaide. De onderzoeksrechter werd 

grotendeels positief voorgesteld. Enkele uitspraken deden hem wel wat twijfelachtig 

overkomen. In drie van de vier kranten werd er iets vermeld over de onderzoeksgerechten. 

Het kwam er hoofdzakelijk op neer dat het lang duurde eer de beschuldigde werd 

doorverwezen naar het hof van assisen. Met betrekking tot de advocaten van de burgerlijke 

partijen was het vooral Jef Vermassen die in de kijker stond. Over zijn co-pleitster, An 

Govers, werd in de kwaliteitskranten weinig tot niet vermeld. Jef Vermassen zijn houding en 

wijze van pleiten werden onder de loep genomen en de impressie werd gewekt dat dit o.a. 

strijdvaardig en lyrisch gebeurde. Daarnaast werd hij in de kwaliteitskranten voorgesteld als 

een gevoelig persoon. In de populaire kranten werd het beeld omgedraaid en kwam hij eerder 

over als theatraal. In HLN werd hij omschreven als dé grote meester. In deze krant werd wel 

aandacht besteed aan zijn co-pleitster. Echter kwam het over alsof zij er voor spek en bonen 

bijzat en een nummertje diende op te voeren. Zowel in de kwaliteitskranten als in de populaire 

kranten werd het gebruik van omgangstaal door Vic Van Aelst weergegeven als één van zijn 

troeven. Verder werd hij voorgesteld als gedreven, overtuigend en een tikkeltje driftig. Hij 

was als het ware de geduchte tegenstander van Jef Vermassen. In de populaire kranten werd 

aandacht besteed aan zijn co-pleitster, Katrien Van Der Straeten, die als evenwaardig aan Vic 

Van Aelst werd gezien. M.b.t. de getuigen werd Marcel Somers in DS negatief omschreven in 

tegenstelling tot DM waar men zijn leed benadrukte. In de populaire kranten werd hij 

enerzijds neutraal omschreven, anderzijds waren de meningen verdeeld. Zijn relatie met de 

getrouwde Els Van Doren was duidelijk niet in goede aarde gevallen. In deze kranten werd 

veel belang gehecht aan zijn voorkomen en hij werd aanzien als een vrouwenversierder. Mike 

Vogeleer werd in alle vier de kranten negatief omschreven als iemand die geld wou slaan uit 

het assisenproces. In DM werden de getuigen van de verdediging niet positief onthaal. In de 
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kwaliteitskranten werd voornamelijk belang gehecht aan de deskundigen die moesten 

oordelen over de geestestoestand van de beschuldigde. De onenigheid tussen beide kampen 

werd sterk benadrukt. De populaire kranten hadden daarentegen nog voor andere deskundigen 

aandacht, zoals de wetsdokter en de expert op vraag van de verdediging. Deze laatste werden 

vrij neutraal omschreven. De juryleden werden in de kwaliteitskranten vrij neutraal 

omschreven, dit in tegenstelling tot de populaire kranten waar hun houding eerder met een 

negatieve ondertoon werd weergegeven. Zowel in de kwaliteitskranten als in de populaire 

kranten werd belang gehecht aan hun relaties onderling. Wat betreft de openbaar aanklager 

zagen we dat hij zowel in de kwaliteitskranten als in de populaire kranten omschreven werd 

als een gevreesd man. In de populaire kranten werd belang gehecht aan zijn persoonlijkheid 

en levensloopbaan waardoor zijn jarenlang ervaring werd geduid. Er werd dus tamelijk wat 

aandacht besteed aan de openbaar aanklager. Hypothese 15 (H2) werd dan ook verworpen. 

De voorzitter van het hof van assisen werd zowel in de populaire kranten als in de 

kwaliteitskranten positief voorgesteld. Zijn ervaring met dergelijke assisenzaken werd als een 

pluspunt omschreven. In alle vier de kranten werd belang gehecht aan zijn persoonlijkheid en 

zijn relaties onderling met de getuigen.  

 

De lezersbrieven, columns en opiniestukken gaven uiteenlopende opinies weer. In de 

populaire krant HLN verschenen enerzijds opmerkelijk veel lezersbrieven die voorstander 

waren van Els Clottemans, anderzijds werd Jef Vermassen het zwarte schaap. We 

concluderen dat de veroordeling zonder materieel bewijs sterk leefde bij de ‘publieke opinie’. 

Jef Vermassen werd hoofdzakelijk bekritiseerd omdat hij zijn emoties niet de baas kon tijdens 

het proces. In de kwaliteitskranten werden opiniestukken en columns weergegeven die de 

procedure van de voorlopige hechtenis en het systeem van de volksjury hekelden. In de 

populaire kranten waren opiniestukken en columns aanwezig die niet zo van maatschappelijke 

relevantie waren, maar eerder persoonlijke opvattingen over de actoren van het assisenproces.  
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CONCLUSIE  

 

Doorheen deze masterproef lag de klemtoon op één centrale onderzoeksvraag, zijnde: ‘Hoe 

werd het assisenproces van Els Clottemans in beeld gebracht in vier Vlaamse kranten?’. Deze 

onderzoeksvraag bestond uit vijf deelvragen: (1) ‘Wat levert de theoretische en empirische 

onderzoeksliteratuur op over de beeldvorming van criminaliteit, in het bijzonder moord, in de 

media, meer in het bijzonder in kranten en wat zijn de formele en informele reacties hierop?’, 

(2) ‘Wat houdt de zaak over de zogenaamde parachutemoord in?’, (3) ‘Wat zijn de politiek-

ideologische achtergronden van de vier kranten?’, (4) ‘Welke kwantitatieve kenmerken 

vertoont de beeldvorming van de parachutemoord in de vier kranten?’ en (5) ‘Welke 

kwalitatieve kenmerken vertoont de beeldvorming van de parachutemoord in de vier 

kranten?’. In wat volgt formuleren we een antwoord op deze onderzoeksvraag en zijn 

deelvragen en staan we stil bij enkele aanbevelingen en kritische bedenkingen. 

 

Uit de vakliteratuur kwam naar voren dat er drie drijfveren zijn waarom iets verschijnt in de 

pers. Ten eerste moet een gebeurtenis nieuwswaardig zijn en een zekere aantrekkingskracht 

uitoefenen op het publiek. Dit wordt verwezenlijkt door o.a. gewelddadig, visueel en 

individualistisch te berichten. Ten tweede speelt de politiek-ideologische achtergrond van een 

krant eveneens een rol. Het politiek gedachtegoed van een krant kan ervoor zorgen dat men 

bv. eerder links georiënteerd bericht dan rechts. Ten derde is het vergaren van informatie door 

de media onderhevig aan de goodwill van zowel politie als justitie. Beide instanties behelzen 

een machtspositie waarbij zij bepalen welke informatie ze al dan niet delen. De samenwerking 

tussen de media en justitie loopt niet altijd van een leien dakje. Deze moeilijke relatie is o.a. te 

wijten aan de gebrekkige verslaggeving door journalisten die soms met het vermoeden van 

onschuld en het recht op privacy een loopje nemen. Het gevaar dat een assisenproces in de 

media wordt gevoerd, is soms helaas niet te vermijden.  

 

Populaire kranten zouden meer belang hechten aan geweldsdelicten dan kwaliteitskranten. 

Moord is en blijft een misdrijf dat steeds de pers zal halen in tegenstelling tot delicten zoals 

inbraak en diefstal. De moorden die het meest in de kranten verschijnen zijn diegenen zonder 

motief en van seksuele aard. Wegens het zeldzame karakter hebben vrouwelijke 

beschuldigden een grote nieuwswaarde voor kranten. Men wendt eigenschappen van de 

beschuldigde aan om hun berichtgeving hierover kracht bij te zetten, zoals hun uiterlijk en 

geestestoestand. Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat Lombroso’s biologisch 

determinisme nog steeds gehanteerd wordt in een krantenverslaggeving. Slachtoffers van 

moord zijn eveneens nieuwswaardig omdat zij aan het verhaal een menselijke en emotionele 
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noot toevoegen. Het is niet ongewoon dat kranten daders en slachtoffers positioneren in een 

dichotomie van goed versus slecht. Met betrekking tot de beeldvorming van politie en justitie 

kwam naar voren dat beide instanties globaal genomen positief belicht worden. Doch nemen 

we een tendens waar waarbij de afkeuring voor beide niet onbesproken blijft. Daarnaast kan 

het functioneren van het politiële en justitiële apparaat bij het publiek gevoelens van 

verontwaardiging en ongeloof met zich meebrengen. Het organiseren van een mars is dan ook 

een fenomeen dat we de dag van vandaag frequent waarnemen. Verder maken de rechterlijke 

macht en de media niet vaak het voorwerp uit van onderzoek en is er dan ook weinig 

literatuur voorhanden. De belangstelling van kranten voor een assisenzaak is het sterkst bij de 

aanvang en op het einde. Verder hechten kranten belang aan de actoren die betrokken zijn bij 

een assisenproces. Hierover kunnen we uit de onderzoeksliteratuur enkel nog besluiten dat 

kranten het moeilijk hebben om te berichten over een orgaan die eigenlijk weinig 

belangstelling heeft voor het onderhouden van relaties met de pers.  

 

Deze masterproef had betrekking op de zogenaamde parachutemoord. Deze vond plaats op 18 

november 2006 met als slachtoffer Els Van Doren. Na een vrij val stortte zij met haar 

parachute tegen een hoge snelheid neer naar beneden. Na de piste van zelfmoord en een 

eventueel technisch defect onderzocht te hebben, bleef er nog maar één optie over: moord. 

Het slachtoffer was getrouwd, maar had een buitenechtelijke relatie met Marcel Somers. Deze 

laatste had eveneens een relatie met Els Clottemans. Deze laatste werd al snel aanschouwd als 

hoofdverdachte. De motivatie die haar zou hebben gedreven was jaloezie. Van materiële 

bewijzen was er geen sprake, enkel van aanwijzingen die sterk in haar richting wezen. Het 

assisenproces ving aan op 24 september 2010 en nam vier weken in beslag. Els Clottemans 

werd schuldig bevonden aan doodslag met voorbedachten rade, ergo moord, op Els Van 

Doren en werd veroordeeld tot dertig jaar opsluiting.  

 

De vier Vlaamse kranten die in deze masterproef van naderbij werden bekeken waren: Het 

Laatste Nieuws, De Morgen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Uit de historiek van 

deze vier kranten kwam naar voren dat elke krant ontstaan is vanuit een politiek gedachtegoed 

met stichters die een duidelijke politieke voorkeur hadden. Deze kranten werden dikwijls in 

het leven geroep als protest op een andere politieke overtuiging. HLN ontwikkelde zich als 

spreekbuis voor de Vlaamse, liberale en vrijzinnig mens. Deze denkwijze neemt de krant de 

dag van vandaag nog steeds ten harte. DM werd in het leven geroepen als een samensmelting 

van twee eerdere kranten. Deze krant profileerde zich van bij het begin als Vlaams en 

progressief en had dus een socialistisch tintje. Tot op de dag van vandaag zijn de artikels vrij 

links georiënteerd. Alvorens HBVL tot stand kwam, waren er al diverse weekbladen in het 
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leven geroepen uit ongenoegen voor de toenmalige liberale regering. Deze weekbladen 

werden samengevoegd tot de katholieke krant HBVL, waarin het liberalisme onder vuur werd 

genomen. DS volstrekte zich als een Vlaamse, katholieke krant die toegankelijk was voor het 

hele gezin. De geschiedenis van deze vier kranten leerde ons dat zij allemaal ooit eens te 

kampen kregen met een financiële tegenslag. Daarnaast zorgde zowel de Tweede 

Wereldoorlog als de naoorlogse periode voor ongemakken, daar de kranten doorgaans een 

verschijningsverbod kregen. De vier kranten hebben zich de notie tabloïdisering eigen 

gemaakt door doorheen de jaren niet enkel inhoudelijke veranderingen teweeg te brengen, 

maar ook aandacht te schenken aan het visuele aspect.  

 

Met betrekking tot de resultaten van de kwantitatieve inhoudsanalyse zijn er zowel verschillen 

als gelijkenissen opgedoken tussen de vier kranten. Een eerste verschil was dat de populaire 

kranten meer artikels publiceerden over het assisenproces dan de kwaliteitskranten. Van de 

817 analyse-eenheden maakte HLN hier nagenoeg vijftig procent van uit. De hypothese 

hierover werd bevestigd. Een tweede verschil had betrekking op de nabeschouwing van het 

assisenproces. HLN hechtte hier veel belang aan samen met DM. Deze laatste spendeerde 

maar liefst ¼ van zijn volledige berichtgeving hieraan. HLN was de koploper van alle kranten 

in het publiceren van lezersbrieven. Dergelijke kranten schrikken er niet voor terug om 

reacties te herschrijven. In de kwaliteitskranten waren zoals verwacht meer opiniestukken 

aanwezig. De hypothese hierover werd aangenomen. We kunnen concluderen dat hoe 

kwaliteitsvoller de krant, hoe meer belang men hecht aan de opinie van externen. Tevens was 

het gemiddeld aantal woorden per artikel het grootst bij de kwaliteitskranten. Verder werden 

hoofdzakelijk bij de populaire kranten citaten als redactionele titel aangewend. De meeste 

citaten waren afkomstig van de advocaten en andere actoren (getuigen, juryleden en 

deskundigen). Een ander verschil dook op bij de grootste gemiddelde oppervlakte van een 

titel. Deze vonden we terug bij DS. Bij de overige drie kranten waren er geen merkwaardige 

verschillen aanwezig. Wat de inhoudelijke aspecten van de krantenartikels betreft, werd Els 

Clottemans meer afgebeeld in de kwaliteitskranten. Foto’s van het slachtoffer en haar 

nabestaanden werden meer gepubliceerd in de populaire kranten. De hypothese hierover werd 

dan bevestigd. Verder was er niet echt een evenwicht aanwezig m.b.t. het publiceren van 

foto’s omtrent de actoren van het assisenproces. Zo werden de advocaten en de politieagenten 

meer weergegeven in de kwaliteitskranten. De getuigen daarentegen werden meer afgebeeld 

door de populaire kranten en de juryleden waren voor zowel HLN en DS een toevoegde 

waarde. De hypothese hierover werd dan ook verworpen. Daarnaast was er slechts in zestien 

procent van alle artikels informatie aanwezig over het gerechtelijk onderzoek. HBVL en DM 
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scoorden hier beter op dan HLN en DS. We merkten wel op dat de informatie die aanwezig 

was in de populaire kranten zeer talrijk was in tegenstelling tot de kwaliteitskranten. De 

hypothese hierover werd dan ook verworpen. Een laatste verschil was dat de verschillende 

fasen van het assisenproces meer aan bod kwamen in de populaire kranten.  

 

Gelijkenissen tussen de vier kranten waren dat er een duidelijke piek van het aantal artikels 

aanwezig was wanneer het proces van start ging en eindigde. Wel merkten we op dat het 

proces meer voorpaginanieuws was voor de populaire kranten dan voor de kwaliteitskranten. 

Bovendien steeg de persbelangstelling naarmate de procesweek op zijn einde liep. Daarnaast 

verschenen in alle vier de kranten de meeste artikels op de eerste zes pagina’s. De hypotheses 

hierover werden bevestigd. Verder had de meerderheid van de artikels in de vier kranten een 

grootte die kleiner was dan 1/8 van een pagina. Een andere gelijkenis was dat de kranten het 

visuele aspect altijd in het achterhoofd hebben gehouden wat betreft het publiceren van 

illustraties. De ene krant al wat meer dan de andere. Bij alle vier de kranten werd het 

merendeel van de artikels ondertekend met de volledige naam van de auteur. Bovendien 

stelden we vast dat het er meer journalisten werden ingeschakeld naarmate het assisenproces 

op zijn eind liep. Hieruit werd afgeleid dat de redactie zoveel mogelijk informatie wilde 

inwinnen en neerschrijven opdat men het assisenproces van Els Clottemans in al haar facetten 

kon weergeven. Een voorlaatste gelijkenis had betrekking op de aanwezigheid van informatie 

over het onderzoek ten gronde. Het verhoor van de getuigen van het OM was de fase die in 

alle vier de kranten het meest aan bod kwam. Wanneer we naar de kranten afzonderlijk keken, 

hadden de populaire kranten hier meer aandacht voor. We eindigen dit kwantitatieve luik door 

te concluderen dat er in al de vier de kranten meer belang werd gehecht aan de uitspraak 

m.b.t. de schuldvragen dan aan die over de strafmaat.  

 

Inzake de kwalitatieve inhoudsanalyse vonden we eveneens gelijkenissen en verschillen 

tussen de vier kranten terug. Een eerste gelijkenis was dat er over de beschuldigde en haar 

omgeving negatief werd bericht. Uit de terminologie die men gebruikte om de beschuldigde te 

omschrijven kwamen frequent de begrippen ‘psychopate’, ‘labiel’ en ‘onzeker’ aan bod. Haar 

eigenschappen keerden zich tegen haar. Verder werd haar uiterlijk frequent in negatieve zin 

benadrukt. Daartegenover stond dat het slachtoffer positief in beeld werd gebracht en haar 

karakteristieken werden sterk in de verf gezet. De hypotheses hierover werden dan ook 

bevestigd. Verder was het onderzoek gevoerd door de politie de rode draad doorheen de 

artikels. Het speurwerk werd zeer negatief in beeld gebracht en de hypothese daaromtrent 

werd dan ook verworpen. De onderzoeksrechter kwam hoofdzakelijk positief, maar soms 

twijfelachtig in beeld. Het beeld dat werd gecreëerd over de onderzoeksgerechten was dat de 
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zaak lang aansleepte vooraleer de beschuldigde werd doorverwezen naar het hof van assisen. 

De openbaar aanklager werd aanzien als een persoon die men eerder moest vrezen dan 

liefhebben. Een voorlaatste gelijkenis had betrekking op de voorzitter van het hof van assisen 

die zeer positief werd belicht. Zijn ervaring, persoonlijkheid en relaties onderling met de 

getuigen werden door de vier kranten sterk in de kijker gezet. Een laatste overeenkomst was 

dat Vic Van Aelst in beeld werd gebracht als iemand die volks en recht voor zijn raap pleit.   

 

Een eerste verschil dat aanwezig was tussen de vier kranten had betrekking op het beeld dat 

werd geschept over de man van het slachtoffer. In de kwaliteitskranten legden men de nadruk 

op zijn verlies en verdriet. De populaire kranten daarentegen legden de nadruk op het gegeven 

dat zijn vrouw er een minnaar op nahield. Hij werd als het ware secundair gevictimiseerd. Een 

tweede verschil had te maken met de advocaten van de procespartijen. Enkel in de populaire 

kranten werd er belang gehecht aan de co-pleiters van de twee andere advocaten. An Govers 

werd eerder als een addendum in beeld gebracht. Katrien Van Der Straeten daarentegen werd 

als evenwaardig aan Vic Van Aelst in beeld gebracht. Jef Vermassen werd in de 

kwaliteitskranten sentimenteel weergegeven, terwijl de populaire kranten hem eerder theatraal 

in beeld brachten. In HLN werd hij voorgesteld als dé advocaat die iedereen wil zijn. Het 

beeld dat men schiep over de getuigen à charge was eerder verdeeld. Sommigen kwam 

neutraal in beeld, andere dan weer negatief. Enkel in de kwaliteitskranten kwamen de 

getuigen à décharge negatief in beeld. Verder hadden de kwaliteitskranten eerder oog voor het 

college van gerechtspsychiaters en de tegenexpertise. Zij werden als onverenigbaar in beeld 

gebracht. De populaire kranten hadden daarentegen aandacht voor nog andere deskundigen 

die neutraal in beeld werden gebracht. Een laatste verschil was dat in de kwaliteitskranten de 

juryleden neutraal in beeld werden gebracht in tegenstelling tot in de populaire kranten waar 

hun houding eerder negatief werd belicht.  

 

Uit de kwalitatieve onderzoeksbevindingen kwam verder naar voren dat de veroordeling 

zonder materieel bewijs een soort van morele paniek creëerde bij de ‘publieke opinie’. Men 

werd hierdoor sterk aangesproken en sommige konden zich hiermee vereenzelvigen. 

Daarnaast was er kritiek op Jef Vermassen omdat het niet ethisch verantwoord was als 

advocaat om zijn emoties te tonen tijdens het proces. In de kwaliteitskranten werd justitie 

onder vuur genomen. De procedure van de voorlopige hechtenis en het systeem van de 

volksjury werden onder de loep genomen. Beide zijn aan verandering toe en sommigen willen 

de volksjury enkel inschakelen voor zaken die minder complex van aard zijn. In de populaire 

kranten gaven de journalisten aan dat Els Clottemans hen gedurende het proces nooit echt kon 

bekoren. Of dit ethisch verantwoord is laten we in het midden.  
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Samenvattend kunnen we stellen dat er zowel verschillen als overeenkomsten aanwezig waren 

tussen de populaire kranten en de kwaliteitskranten in de wijze van berichtgeving over het 

assisenproces van Els Clottemans. De ene krant al wat offensiever dan de andere. Het proces 

draaide hoofdzakelijk om het gerechtelijk onderzoek dat werd gevoerd door de Tongerse 

speurders en Els Clottemans kreeg het etiket van schuldig reeds toegeschreven. De 

labelingtheorie, de morele paniektheorie, agendasettingtheorie en het begrip ‘trial by media’ 

waren zeker van toepassing op de krantenverslaggeving van deze assisenzaak.  

Ten slotte formuleren we enkele aanbevelingen en kritische bedenkingen met betrekking tot 

de krantverslaggeving over een assisenproces. 

Vermits er een leemte aanwezig is in de vakliteratuur m.b.t. de representatie van de 

rechterlijke macht door de media, kunnen we de aanbeveling formuleren om hierover meer 

onderzoek te verrichten. Daarnaast kan het zinvol zijn om een nog diepgaandere 

inhoudsanalyse uit te voeren over het assisenproces van Els Clottemans met meerdere kranten 

en een vergelijking te maken met diverse Vlaamse nieuwsuitzendingen. Verder kan het zeer 

nuttig zijn om onderzoek te verrichten naar andere assisenzaken.  

Om te eindigen formuleren we enkele kritische bedenkingen. Uit de vakliteratuur kwam naar 

voren dat zowel politie als justitie instanties zijn die weinig aandacht schenken aan het 

onderhouden van relaties met de pers. Niets is minder waar. Vandaag de dag zien we dat 

beide een dienst ter beschikking hebben waarbij een woordvoerder de media te woord staat. 

Er werd reeds aangegeven dat sommige kranten er niet voor terugdeinzen om lezersbrieven te 

herschrijven. Het herwerken van lezersbrieven kunnen we enigszins begrijpen, daar vandaag 

de dag de bevolking mondiger is geworden en er niet voor terugschrikt om reacties te geven 

waarbij men de draak met iemand steekt. De sociale media werken dit gegeven jammer 

genoeg nog meer in de hand. Daarnaast willen kranten een soort van klankbord creëren van 

wat het eigenlijke lezerspubliek is of wat men denkt te hebben of wenst te hebben van 

achterban. Een laatste bedenking die we aan de dag willen leggen is dat naar het assisenproces 

van Els  Clottemans in de positieve zin moet worden gekeken. Uit de artikels kwam immers 

naar voren dat de procedure van de voorlopige hechtenis toch nog met enkele problemen 

kampt. Enerzijds moet de persoonlijke levenssfeer beter beschermd worden, anderzijds moet 

men de detentieschade zoveel mogelijk beperken. Door deze materie op de politieke agenda te 

plaatsen, kan het veranderingen teweegbrengen op het gebied van strafrecht. Want laten we 

eerlijk zijn, de media bepalen wat er op de nieuws-agenda komt en hun macht schuilt er in 

van iemand te maken of te kraken.  
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Codeboek kwantitatieve inhoudsanalyse  

 

 

I. Identificatievariabelen  
 

Vraag Naam variabele Omschrijving Antwoord  

 

1 

 

 

Code 

 

 

Identificatienummer artikel 

 

Initialen krant + datum + nummer artikel  

Bijvoorbeeld: HLN050110#1 

 

 

2 

 

 

Krant 

 

 

Naam van de krant 

 

1 = Het Laatste Nieuws 

2 = De Morgen 

3 = Het Belang van Limburg 

4 = De Standaard 

 

 

3 

 

 

Berichtgeving 

 

Hoeveel artikels verschijnen 

er voor, tijdens en na het 

assisenproces? 
 

 

1 = Berichtgeving voor het proces  

2 = Berichtgeving tijdens het proces 

3 = Berichtgeving na het proces 

 

4 

 

 

Datum 

 

Op welke datum verscheen 

het artikel? 

 

dd-mm-jj 

 

 

5 

 

 

Verschijning 

 

 

Op welke dag verscheen het 

artikel? 

 

1 = maandag 

2 = dinsdag  

3 = woensdag  

4 = donderdag 

5 = vrijdag  

6 = zaterdag 
 

 

II. Vormgevingsvariabelen  
 

Vraag  Naam variabele  Omschrijving  Code 

 

 

6 

 

 

Pagina  

 

 

Op welke pagina verscheen 

het artikel?  

 

1 = Voorpagina 

2 = Pagina twee van de krant  

3 = Pagina drie van de krant  

... = Pagina ... van de krant 
 

 

7 

 

Woorden 

 

Wat is het aantal woorden 

van het artikel? 
 

 

Aantal weergeven 

 

 

 

8 

 

 

 

Grootteartikel  

 

 

 

Hoe groot is het artikel? 

 

1 = Volledige pagina of meer 

2 = Tussen ¾ pagina en 1 volledige pagina  

3 = Tussen ½ en ¾ van een pagina  

4 = Tussen ¼ en ½ van een pagina  

5 = Tussen 1/8 en ¼ van een pagina  

6 = Kleiner dan 1/8 van een pagina  
 

 

 

9 

 

 

Vorm 

 

 

Wat is de vorm van het 

artikel? 

 

1 = Editoriaal 

2 = Verslaggeving 

3 = Interview 

4 = Column 

5 = Opiniestuk 

6 = Lezersbrief 
 

 

10 

 

Titel  

 

Welk soort titel?  

 

 

1 = Redactioneel  

2 = Citaat 

3 = Niet aanwezig 
 

 

 

11 

 

 

Citaattitel 

 

 

Indien titel een citaat is, van 

wie afkomstig? 

 

1 = Els Clottemans 

2 = Jan De Wilde 

3 = Marcel Somers 

4 = Vic Van Aelst  

5 = Katrien Van Der Straeten  

6 = Jef Vermassen  

7 = An Govers 
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8 = Patrick Boyen  

9 = Michel Jordens 

10 = Politieagenten 

11 = Moeder Clottemans 

12 = Broer Clottemans 

13 = Karol De Wilde 

14 = Vincent De Wilde 

15 = Vader Els Van Doren 

16 = Zus Els Van Doren 

17 = Andere 
 

 

12 

 

Bijtitel   

 

Welk soort bijtitel?  

 

1 = Redactioneel  

2 = Citaat 

3 = Niet aanwezig 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

Citaatbijtitel 

 

 

 

 

 

 

 

Indien bijtitel een citaat is, 

van wie afkomstig? 

 

1 = Els Clottemans 

2 = Jan De Wilde 

3 = Marcel Somers 

4 = Vic Van Aelst  

5 = Katrien Van Der Straeten  

6 = Jef Vermassen  

7 = An Govers 

8 = Patrick Boyen  

9 = Michel Jordens 

10 = Politieagenten 

11 = Moeder Clottemans 

12 = Broer Clottemans 

13 = Karol De Wilde 

14 = Vincent De Wilde 

15 = Vader Els Van Doren 

16 = Zus Els Van Doren 

17 = Andere 
 

 

14 

 

 

Oppervlaktetitel 

 

 

Wat is de oppervlakte van 

de titel? 
 

 

Weergeven in cm² 

 

15 

 

 

Illustraties  

 

Zijn er illustraties 

aanwezig? 
 

 

 

1 = Aanwezig 

2 = Niet aanwezig  

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

Aantalillustraties 

 

 

 

 

Hoeveel illustraties zijn er 

aanwezig per artikel? 

 

0 = Geen illustraties  

1 = Eén illustratie 

2 = Twee illustraties 

3 = Drie illustraties 

4 = Vier illustraties 

5 = Vijf illustraties  

6 = Zes illustraties 

7 = Zeven illustraties 

8 = Acht illustraties  

9 = Negen illustraties 

10 = Tien illustraties 

11 = Elf illustraties  

 

17 

 

Aardillustratie 

 

Wat voor illustratie is het? 

 

1 = Foto’s 

2 = Tekeningen 

3 = Foto’s + figuren 
 

 

18 

 

 

Oppervlakteillust 

 

 

Wat is de oppervlakte van 

de illustratie? 
 

 

Weergeven in cm² 

 

19 

 

Auteur 

 

Is de naam van de auteur 

vermeld bij het artikel?  

 

 

1 = Niet aanwezig 

2 = Initialen 

3 = Volledige naam 
 

 

III. Inhoudelijke variabelen  
 

Vraag  Naam variabele  Omschrijving  Code 

 

20 

 

Foto 

 

Wie staat erop afgebeeld? 

 

1 = Els Clottemans 

2 = Els Van Doren 

3 = Nabestaanden E.V.D. 
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4 = Vic Van Aelst  

5 = Katrien Van Der Straeten  

6 = Jef Vermassen  

7 = An Govers 

8 = Patrick Boyen  

9 = Michel Jordens 

10 = Onderzoeksrechter 

11 = Politieagenten 

12 = Moeder Clottemans 

13 = Broer Clottemans 

14 = Getuigen 

15 = Juryleden 

16 = Andere 
 

 

 

21 

 

 

InfoGER 

 

Is er informatie aanwezig 

over het gerechtelijk 

onderzoek? 

 

1 = Aanwezig 

2 = Niet aanwezig 
 

 

22 

 

InfoAanloop 

 

Is er informatie aanwezig 

naar aanloop van het 

assisenproces? 
 

 

1 = Aanwezig 

2 = Niet aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

InfoOTG 

 

 

 

 

 

 

 

Welke informatie aanwezig 

over het onderzoek ten 

gronde? 

 

1 = Samenstelling en eedaflegging van de juryleden 

2 = Akte van beschuldiging  

3 = Akte van verdediging  

4 = Verhoor van de beschuldigde door de voorzitter 

van het hof van assisen  

5 = Voorlezen van de lijst van getuigen die 

opgeroepen zijn door het OM, de burgerlijke partijen 

en de verdediging  

6 = Verhoor van de getuigen van het OM  

7 = Verhoor van de getuigen van de burgerlijke 

partijen  

8 = Verhoor van de getuigen van de verdediging  

9 = Requisitoir van het OM 

10 = Pleidooien advocaten van de burgerlijke partijen  

11 = Pleidooien advocaten van de verdediging  

12 = Laatste woord van de beschuldigde  

13 = Replieken op de pleidooien 

14 = Beraadslaging over de schuldvragen door de 

leden van de jury  

15 = Uitspraak over schuldvraag  

16 = Pleidooien over de strafmaat  

17 = Beraadslaging door het hof en de jury over de 

strafmaat  

18 = Uitspraak strafmaat 
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Bijlage 2: Kwalitatief onderzoeksinstrument  
 
 

 

I. Beeldvorming van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het assisenproces 
  

 

Els Clottemans en haar omgeving 
 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

DS180910#1 

‘Wie heeft met haar parachute geknoeid [...]? Eén 

persoon in de propvolle aula in Wilrijk heeft alle 

antwoorden. Els Clottemans [...].’ 

 

Journalist 

 

DS180910#1 

‘[...] ze was een onzeker en labiel meisje, dat na haar 

donkere tienerjaren in het parachutespringen een roeping 

had gevonden.’ 

 

Journalist 

 

DS180910#1 

‘[...] Marcel en Els Van Doren deelden het bed. Els 

Clottemans moest het met een matras in de slaapkamer 

doen.’ 

 

Journalist 

 

 

 

DS180910#1 

‘Wij zijn altijd heel tevreden geweest over haar [...]. Ze 

was een goede leerkracht, en ook op woensdagnamiddag 

zette ze zich in voor de kinderen om te sporten en te 

knutselen [...]. Iemand is onschuldig zolang het 

tegendeel niet bewezen is [...]. Als Els wordt 

vrijgesproken, zou ze kunnen terugkomen.’ 

 

 

Luc Van Waeyenberge, 

directeur Vlaamse 

Gemeenschapsmateries 

 

 

DS180910#1 

‘Els Clottemans kampte als tiener met depressies en 

zelfmoordgedachten. Tot haar derde middelbaar was ze 

een vrolijk kind, maar dan is het omgeslagen. Ze zei in 

die periode dat ze nooit achttien zou worden, en maakte 

haar eindwerk over zelfmoord [...].’ 

 

 

Journalist 

 

DS180910#1 

‘[...] zij noemen haar een psychopaat met narcistische en 

theatrale trekken, die de emoties van haar omgeving 

bespeelt, pathologisch liegt en anderen manipuleert.’ 

 

Journalist 

 

DS230910#1 

‘Els Clottemans maakte bij haar aankomst in Hasselt een 

rustige indruk. Haar moeder en tante begeleidden haar’. 

 

Journalist 

 

DS250910#2 

‘Zij had dezelfde minnaar als Els Van Doren [...]. 

Bovendien had ze de kennis om dat te doen [...] er was 

dus ook gelegenheid om dat te doen.’ 

 

Journalist 

 

DS250910#2 

‘De beschuldigde zelf [...] bleef er de hele tijd 

onbewogen bij. Emotieloos hoorde zij de openbare 

aanklager haar onder meer een psychopate noemen [...].’ 

 

Journalist 

 

DS290910#2 

‘Toeval? Of is het de strategie van een geslepen 

moordenares?’ 

 

Journalist 

 

 

DS011010#2 

‘De anonieme brief die Els Clottemans eind 2005 naar 

haar liefdesrivale Els Van Doren stuurde, heeft ze met 

handschoenen dichtgevouwen. De postzegel heeft ze met 

kraantjeswater op de envelop gekleefd. [...]. Ze reed 

speciaal naar Mechelen en koos een publieke telefooncel 

waarlangs weinig mensen passeerden.’ 

 

 

Journalist 

DS021010#1 ‘Makke juf wordt giftige provocateur’. Journalist 

 

DS021010#1 

‘Terwijl op het grote scherm een agressieve Els 

Clottemans zich tegen haar speurders beklaagt [...].’ 

 

Journalist 

 

DS021010#1 

‘De 26-jarige onderwijzeres [...] is onherkenbaar. Niet 

zozeer omdat ze toen nog een stuk magerder is dan nu, 

vier jaar na de feiten. Vooral de felheid en haar 

agressieve reacties vallen op.’ 

 

Journalist 

DS021010#1 ‘Om hem ’s morgens te wekken kwam Clottemans naakt 

op hem liggen en begon ze zich te masturberen.’ 

Journalist 

 

DS051010#1 

Over Els Clottemans: ‘De tegenstrijdigheden stapelen 

zich op.’ 

 

Journalist 

 

DS051010#2 

Over Clottemans onder bijzondere bewaking: ‘Zij 

vonden het de moeite om dat te signaleren “gezien haar 

labiele mentale toestand, eerdere depressies en haar 

zelfmoordpoging”.’ 

 

Patrick Boyen 
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DS061010#1 

‘Sinds de dood van Els is ze een wolf in schaapsvacht 

geworden.’ 

 

Marcel Somers 

 

DS081010#2 

‘Ze gedroeg zich als een schaap dat voortdurend achter 

Els Van Doren en Marcel Somers aanliep.’ 

 

Getuige 

 

DS081010#2 

Ze was niet echt aanvaard in de club, maar ze gooide 

zich tussen elk gesprek. Alsof ze een tienermeisje was.’ 

 

Getuige  

 

DS091010#1 

‘Els Clottemans had geen verdriet. Zij is een vreselijk 

virus dat ons gezin aantast.’ 

 

Jan De Wilde 

 

DS091010#1 

Over afscheidsrede Els Clottemans: ‘[...] inhoudsloze 

zinnen die eerder bestemd waren voor een feestje van 

iemand die veertig werd.’ 

 

Jan De Wilde 

 

DS111010#1 

‘Compleet roerloos zit Els Clottemans al twee weken te 

luisteren [...].’ 

 

Journalist 

 

DS111010#1 

‘Maar de vaststelling van Clottemans’ vreemde hysterie 

is zo unisono dat ze wel waar moet zijn.’ 

 

Journalist 

 

DS111010#1 

‘[...] en dus had ze ook geen motief om de minnaar die 

ze met Els Van Doren deelde, te doden. Maar wat deed 

ze dan vlak na de dood van Van Doren op het 

appartement van Somers?’ 

 

Journalist 

 

DS111010#1 

‘[...] ze verdenken haar ook van een Oedipuscomplex 

[...].’ 

 

Journalist 

 

DS121010#1 

‘Er was niet alleen slechts nieuws voor Els Clottemans. 

Voor het eerst kwamen haar vriendinnen aan het woord.’ 

 

Journalist 

 

DS121010#1 

‘We waren toen 19 jaar, en noemden het leven van Els 

Clottemans een soap.’ 

 

Getuige 

 

DS121010#1 

Over psychiaters: ‘[...] noemden zij Clottemans een 

gevaar voor de maatschappij.’ 

 

Journalist 

 

DS131010#1 

‘Wat scheelt er aan Els Clottemans? Borderline, 

psychopaat, egocentrisch, theatraal en intelligent. Dat is 

het oordeel van een hele reeks psychiaters.’ 

 

Journalist 

 

DS131010#1 

Over Els Clottemans: ‘Dillen noemt psychopaten 

“wolven in schaapsvacht”.’ 

 

Journalist 

 

DS131010#1 

Over Els Clottemans: ‘Ook zijn collega’s hebben haar als 

een lastige klant ervaren.’ 

 

Journalist 

 

DS131010#3 

‘Wat is bijvoorbeeld de relevantie van het feit dat 

Clottemans een rare troela is?’ 

 

Expert verdediging 

 

DS151010#1 

‘Gisteren kwam de familie van Els Clottemans getuigen. 

Het was daarbij de eerste keer sinds drie procesweken 

dat Clottemans zichtbaar geraakt was. Met haar mouw 

depte ze haar tranen.’ 

 

Journalist 

 

DS191010#2 

‘De parachutemoord is het werk van een gestoord 

individu en dat kan alleen Els Clottemans zijn zeggen de 

openbare aanklager en advocaat Jef Vermassen.’ 

 

Journalist 

 

 

DS191010#2 

Pleidooi Vermassen: ‘Welke kenmerken heeft de dader? 

Het gaat om een gevoelloos iemand, die een enorme 

boosheid heeft. Een dader die sluw, verstandig en 

overdacht te werk gaat. Iemand die tegelijk impulsief is.’ 

 

 

Jef Vermassen 

 

DS201010#1 

 

‘Clottemans was mogelijk aan het koken van jaloezie. 

Komt daarbij dat ze niet psychisch in orde is, en het 

plaatje is compleet.’ 

 

Journalist 

 

DS201010#1 

Over gerechtsdeskundigen: ‘De jonge vrouw is volgens 

hen kil, emotieloos en heeft geen empathie. Haar 

borderline maakt dat ze in extreme emoties kan 

vervallen.’ 

 

Journalist 

 

 

DS201010#1 

‘Ze heeft zich na de dood van Els Van Doren aan Marcel 

Somers opgedrongen en gedroeg zich vreemd tegenover 

weduwnaar Jan De Wilde. Dat ze sinds dag één van het 

proces compleet emotieloos de debatten volgt, speelt niet 

in haar voordeel. Maar maakt dat van haar een 

moordenares?’ 

 

 

Journalist 

DS211010#1 ‘Els Clottemans (26) is schuldig aan moord. Vier jaar Journalist 



 

XXVIII 

hardnekkig ontkennen hebben niet geholpen.’ 

 

DS211010#3 

‘Niemand had zo’n motief als Els Clottemans om Els 

Van Doren te vermoorden. Bovendien had ze genoeg 

kennis van parachutes, en de gelegenheid en de tijd.’ 

 

Journalist 

 

DS211010#3 

‘Ze heeft op uitgekiende wijze anonieme telefoontjes 

gepleegd en een anonieme brief geschreven. Dat is een 

teken van jaloezie.’ 

 

Journalist 

 

DS221010#4 

‘De jury kon levenslang geven, maar hield rekening met 

de “schijnbaar, onrijpe, maar alleszins gehavende 

persoonlijkheid” van Els Clottemans.’ 

 

Journalist 

 

DS221010#7 

‘Egocentrisch een theatrale psychopate, een vrouw met 

borderline, een gevaar voor de maatschappij. Het 

psychiatrisch verslag van Els Clottemans zette de toon: 

de vrouw deugt niet.’ 

 

Journalist 

 

 

DS231010#3 

‘Els Clottemans en Leopold Storme zijn allebei door de 

gerechtspsychiaters van hun verdediging “borderliners” 

genoemd. Een beetje gek, maar niet knetter, zo laat dat 

begrip zich in lekentaal samenvatten.’ 

 

 

Journalist 

DS021110#1 ‘Sympathie voor “zielige” underdog.’ Journalist 

 

DM310810#1 

‘Beschuldigde parachutemoord van de klas recht naar de 

cel.’ 

 

Journalist 

DM240910#1 Aandachtsjunkie met een oudercomplex.’ Journalist 

 

DM240910#1 

‘Terwijl Els en Marcel samen sliepen, moest Clottemans 

het stellen met een matras in de living.’ 

 

Journalist 

 

DM240910#1 

‘Als sinds haar vijftiende is Clottemans geregeld 

neerslachtig. Ze heeft last van zelfmoordneigingen, 

verminkt zichzelf en valt ten prooi aan vreetbuien.’ 

 

Journalist 

 

 

DM240910#1 

‘Ze heeft een narcistische dan wel psychopate 

persoonlijkheidsstoornis; in de diepte van haar 

persoonlijkheid is ze een psychopaat, maar in het contact 

met haar omgeving uit zich dat op een theatrale manier.’ 

 

College van 

gerechtspsychiaters 

 

 

DM240910#1 

‘Lieve Dams, die vindt dat Clottemans geen 

pathologische leugenaar is en geen gebrek aan berouw 

heeft. Ze voelt zich integendeel snel schuldig. De enige 

persoonlijkheidsstoornis die Dams ziet, is er één met 

borderlinekenmerken. Geen narcisme en geen 

psychopathie.’ 

 

 

Journalist 

 

 

DM240910#1 

‘Zo klonk het ook in de afscheidsbrief die Clottemans 

aan Marcel schreef, toen ze een maand na de feiten twee 

strips slaappillen, een strip antidepressiva en twaalf 

Dafalgans slikte in de hoop nooit meer wakker te 

worden.’ 

 

 

Journalist 

 

 

DM250910#2 

‘Maar Clottemans is niet het type dat in een hoekje gaat 

zitten huilen. [...] toen de juf [...] verscheen in een weinig 

flatterende trui die verraadde dat ze de afgelopen 

maanden fel verdikte, trotseerde ze complexloos en met 

een strijdvaardige blik [...] de persfotografen. 

 

 

Journalist 

 

DM280910#1 

‘Ze had er vier jaar naar uitgekeken en gisteren was het 

zover: eindelijk mocht Els Clottemans voor haar rechters 

uitschreeuwen dat zij niet de saboteur is va de parachute 

[...].’ 

 

Journalist 

 

DM280910#1 

‘Dat vond Clottemans, die sinds haar 15
de

 regelmatig last 

heeft van depressies, vreetbuiten en zelfverminking, fijn 

om te horen.’ 

 

Journalist 

 

DM280910#1 

‘Pas wanneer het ging over de manier waarop ze werd 

verhoord, sloeg de stem van de Pajotse over en sprak ze 

met een krop in de keel, duidelijk van ingehouden 

woede.’ 

 

Journalist 

DM290910#1 ‘Clottemans was technisch te zwak om verdacht te zijn.’ Getuige 

 

DM290910#1 

‘In ieder geval is het weinig geloofwaardig wanneer 

Clottemans beweert dat ze niet wist waar ze zich op dat 

moment bevond. [...] ze ging er regelmatig frieten halen 

 

Journalist 
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bij frituur Antoine.’ 

 

DM300910#1 

Over gevonden pilot-chute: ‘Dat ze niet wist waar ze 

zich bevond, lijkt weinig aannemelijk. Verderop langs de 

weg ligt frituur Antoine [...].’ 

 

Journalist 

DM011010#1 ‘Clottemans bepaalde maat van verhoren.’ Journalist 

 

DM011010#1 

Over verhoor Clottemans: ‘Toen wist ik dat we met een 

speciaal geval te maken hadden.’ 

 

Speurder 

 

DM011010#1 

Over Speurders: ‘Hun afkeer van de mollige Clottemans, 

die wanhopig achter Marcel Somers aanzat [...].’ 

 

Journalist 

DM011010#1 ‘De gediplomeerde juf lager onderwijs [...].’ Journalist 

 

DM021010#1 

‘Tactloze Els Clottemans doet familie slachtoffer 

assisenzaal uitrennen.’ 

 

Journalist 

 

DM021010#1 

‘De vrijuit pratende Clottemans veranderde toen de 

tweede verhoorronde aanbrak: die waarin ze werd 

geconfronteerd met de tegenstrijdigheden in het dossier.’ 

 

Journalist 

 

 

DM051010#2 

‘’Om het kwartier wordt het licht in haar cel aangeknipt 

om te zien of ze nog leeft. [...] omdat ze al eerder blijk 

heeft gegeven van een labiele gemoedstoestand en omdat 

ze [...] meermaals in haar armen kraste [...]. Clottemans 

kwam gisteren slap voor de dag, sprak met een 

vermoeide stem en gaf soms een afwezige indruk.’ 

 

 

Journalist 

 

DM061010#1 

‘Na het ongeval gedroeg Clottemans zich als een spin in 

haar web, aldus Somers.’ 

 

Journalist 

DM061010#1 ‘Ze is een wolf in schaapsvacht’ Marcel Somers 

 

DM081010#1 

‘Vreemd toch, hoe niemand een goed woord over leek te 

hebben voor Clottemans.’ 

 

Journalist 

 

DM081010#1 

‘Het was zo theatraal dat ik dacht dat ze komedie aan het 

spelen was.’ 

 

Getuige 

DM091010#1 ‘Els Clottemans is een “vreemd virus”, zei De Wilde’ Journalist 

DM121010#1 ‘Het leven van Els Clottemans was “een soap”.’ Journalist 

 

DM131010#1 

‘Ze functioneert egocentrisch en is gevoelig voor 

afwijzing’. 

College van 

gerechtspsychiaters 

 

DM131010#1 

‘Ja, ze liegt en er zijn aanwijzingen tegen haar, maar 

geen keiharde bewijzen. En ja, ze is gestoord, maar 

maakt dat haar tot een moordenares?’ 

 

Journalist 

 

DM151010#2 

‘De Kegel smeekte de volksjury haar dochter vrij te 

spreken [...]. De Kegel smeet gisteren nog meer met 

modder naar de burgerlijke partij.’ 

 

Journalist 

 

DM151010#2 

‘De getuigenis van haar broer Koen kon bij Els 

Clottemans nog tranen ontlokken, de eerste overigens 

tijdens dit proces, maar de onzin die haar moeder 

uitkraamde raakte kant noch wal.’ 

 

Journalist 

 

DM151010#2 

‘Jordens fronste zijn voorhoofd bij aanhoren van de 

kromme redenering, een concept waarop De Kegel een 

patent lijkt op te hebben.’ 

 

Journalist 

DM161010#1 Over Els Clottemans: ‘Geen sneer, zelfs geen blik.’ Journalist 

DM191010#1 ‘Els Clottemans is een dame met zwarte ziel.’ Jef Vermassen 

 

DM191010#1 

‘Terwijl de vrijdagen meestal voor haar waren, moet ze 

nu de geluiden aanhoren die uit de slaapkamper van 

Marcel Somers komen terwijl hij met de getrouwde Els 

Van Doren stoeide.’ 

 

Journalist 

 

DM191010#1 

‘Als iemand de persoonlijkheid heeft om zo’n feit te 

plegen, dan is zij het wel. Zo’n laffe, crapuleuze moord 

kan alleen maar worden gepleegd door een gestoord 

individu, een echte psychokiller.’ 

 

Patrick Boyen 

 

DM191010#1 

‘Hou met Calimero te spelen en neem eindelijk eens u 

verantwoordelijkheid.’ 

 

Patrick Boyen 

 

DM201010#3 

‘Haar persoonlijkheid. Ja zeker, Els Clottemans is 

allesbehalve normaal.’ 

 

Journalist 

 

DM201010#3 

Over moeder Clottemans: ‘[...] maar de manier waarop 

De Kegel zich weerde als een duivel in een wijwatervat 

 

Journalist 
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sloeg gewoonweg nergens op.’ 

 

DM221010#2 

‘Zwijgend, met roodomrande ogen verdween Els 

Clottemans van het toneel.’ 

 

Journalist 

 

HLN080510#1 

‘Een fantastische juf [...]. De school laat weten dat ze 

ook volgend schooljaar in zee wil met de 

moordverdachte.’ 

 

Onderwijsschepen Lapage 

en Journalist 

HLN230810#1 ‘Els Clottemans wilde haar grote liefde voor haar alleen.’ Journalist 

 

HLN010910#1 

‘Maar als Els vrijgesproken wordt, staat ze eerste in rij 

voor een nieuw contract.’ 

 

Journalist 

 

HLN010910#1 

‘Dan wordt ook beslist of Clottemans jarenlang de cel in 

moet als moordenares, dan wel als juf Els [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN230910#1 

‘Elke uren voordien nam ze met enkele zoenen en een 

dikke knuffel afscheid van haar dochter.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN230910#2 

‘Uiterlijk behoorlijk rustig, maar toch erg bleekjes melde 

Els Clottemans zich [...] aan bij de gevangenis in Hasselt 

[...]. Beschuldigde droeg een wijde, weinig flatterende 

broek en een kraagloos geruit hemd. Op het eerste 

gezicht zag ze er ook vrij rustig uit. Maar de licht 

bevende toon van haar stem verraadde toch enige 

zenuwen.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN230910#2 

‘In de hal nam ze innig en emotioneel afscheid van haar 

moeder. Zoenen en een dikke knuffel [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN230910#2 

‘Dat Clottemans voor haar proces terug naar de 

gevangenis moet, zegt overigens volstrekt niets over haar 

schuld of onschuld.’ 

 

Journalist 

 

HLN230910#3 

‘In de aanloop naar het proces brengen we haar 

levensverhaal. In deze aflevering: de rebelse tienerjaren.’ 

 

Journalist 

 

HLN230910#3 

‘Moeder Martine doet meer dan haar uiterste best om de 

twee kinderen op te voeden.’ 

 

Journalist 

 

HLN230910#3 

‘Op het moment dat ze begint te voetballen [...] voelt Els 

zich nochtans slecht in haar vel. Het gemis van een 

vaderfiguur begint te wegen.’ 

 

Journalist 

 

HLN230910#3 

‘Ze doet aan zelfverminking. Geeft toe aan enorme 

vreetbuien. Komt kilo’s aan en valt weer af.’ 

 

Journalist 

 

HLN240910#3 

‘Moeder Martine vindt haar die ochtend zo goed als 

dood in bed. Twaalf Dafalgans, twee strips 

slaapmiddelen. Een strip antidepressiva. Een mislukte 

zelfmoordpoging.’ 

 

Journalist 

 

HLN250910#1 

‘Els Clottemans maakte een rustige indruk, maar de 

weinige woorden die ze zei, verraadden toch enige 

zenuwachtigheid.’ 

 

Journalist 

 

HLN250910#6 

‘Elke dag zullen er sympathisanten van Els Clottemans 

in de zaal zitten. Buren en vrienden hebben een beurtrol 

uitgewerkt.’ 

 

Journalist 

 

 

 

 

 

HLN250910#7 

‘Waardig, gefocust en sereen [...]. Aan weerskanten 

geflankeerd door een agent, stapte een erg rustige en 

zelfzekere Clottemans [...]. Niet opgesmukt, hoogstens 

een likje fond de teint, geen juwelen, wel een felle, 

karmijnrode maar weinig flatterende top met lange 

mouwen. Geen neergeslagen blik, wel ietwat bedrukte 

ogen die ondanks duidelijke vermoeidheid en een zware 

hartenlast alert en onbevreesd de zaal probeerden in te 

kijken. Els Clottemans is geen fragiel elfje. Puur fysiek 

roept ze weinig spontante sympathie, laat staan 

medeleven op [...]. Die laatste ‘volwassen’ indruk gaf ze 

gisteren alleszins. Te allen tijde bleef ze kalm en erg 

wakker. 

 

 

 

 

 

Journalist 

 

HLN280910#1 

‘[...] Els Clottemans af en toe gebeefd, maar kraken deed 

ze niet. Ze verscheen uitgerust en kalm [...]. haar 

beverige Calimero-opvoering maakte een wat gênante 

indruk.’ 

 

Journalist 

HLN280910#3 ‘Els Clottemans blijft overeind tijdens ondervraging van Journalist 
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2,5 uur: het integrale verhoor.’ 

 

HLN280910#3 

‘ze deed dat ijverig. Op een wat klagerig, monotoon 

toontje. Dat zelf redelijk irritant werd toen ze het over 

het “eenzijdige” onderzoek had. 

 

Journalist 

 

 

HLN280910#8 

‘Geen blik van erkenning voor nabestaanden [...]. Als 

een huilerige Calimero met bibberend stemmetje kloeg 

ze – op het gênante af – [...]. Heldere ogen, rechte 

schouders en in een witte blouse met daarboven een 

grijze wollen gilet met korte mouwen. Niet blij, niet 

droevig, handen gevouwen in de schoot.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN280910#8 

‘Ze antwoordde schiet onbewogen, vlot en beheerst, af 

en toe gezappig zelf. Met een stem die gestaag dieper en 

zelfzekerder werd.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN280910#8 

‘Als een verongelijkte Calimero (ik ben klein en zij zijn 

groot en dat is niet eerlijk) begon Clottemans met 

bevende stem oeverloos te klagen [...]. Nerveus, 

geïrriteerd, huilerig en druk gesticulerend [...]. De 

bewogen ondervraging [...] eindigde koud en abrupt met 

haar nogal pummelig antwoord [...].’ 

 

 

Journalist 

 

 

 

 

HLN290910#1 

‘Beschuldigde bleef gisteren allen tijde onbewogen en 

afgemeten ernstig. Ze keek “een beetje niet en een beetje 

wel” naar het filmpje van haar stervende vriendin, trok af 

en toe haar kleren recht, streek wat uit haar ogen, geen 

grote gestes, quoi. Clottemans verscheen in dezelfde 

outfit als maandag – witte blouse, grijze gillet – maar 

had deze keer een flesje water bij en een zakdoek waar 

ze regelmatig gebruik van moest maken. niet om tranen 

te drogen, mar wellicht om een beginnende verkoudheid 

te ondersteunen.’ 

 

 

 

 

Journalist 

 

HLN290910#1 

‘[...] terwijl ze langs die weg vaak ging eten in 

 “Frituur Antoine”. 

 

Journalist 

 

HLN290910#1 

‘Clottemans kreeg het zichtbaar op haar heupen, haar 

stem klonk plots een noot of twee hoger en ze frutselde 

nerveus aan de slippen van haar blouse.’ 

 

Journalist 

HLN290910#3 ‘Els geeft geen krimp.’ Journalist 

 

HLN290910#3 

‘Het leek Clottemans alleszins niet aan het hart te 

komen. Zowel tijdens de live-beelden van de dood van 

haar beste vriendin als tijdens het verhaal van de 

Tongerse speurders bleef ze onbewogen.’ 

 

Journalist 

HLN300910#1 ‘Klappen voor Clottemans.’ Journalist 

 

HLN300910#1 

‘Het was geen al te beste dag voor Clottemans, die 

verscheen in een lichtblauwe wollen trui.’ 

 

Journalist 

HLN300910#2 ‘[...] waar Clottemans weleens een frietje ging steken.’ Journalist 

 

HLN300910#2 

‘Logisch dat zij liever een donkere hangar ziet, want in 

de duisternis zou een onbekende dader ongemerkt een 

parachute kunnen saboteren.’ 

 

Journalist 

HLN300910#3 ‘[...] kwam Clottemans hier vaak frieten eten [...].’ Journalist 

 

HLN300910#4 

‘Potsierlijk. Clottemans doet een vliegtuig na. 

Emotioneel en geagiteerd. Met grote, wat potsierlijke 

gebaren. [...]. de beschuldigde, deze keer in een wit topje 

onder een mohairen trui in ajourmotief [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN300910#4 

‘[...] zag je de beschuldigde onrustig popelen om haar 

uitleg daarover te doen. Die gaf ze ook. En hoe.’ 

 

Journalist 

 

HLN300910#5 

‘[...] omdat ze dikwijls ging eten bij ‘Frituur Antoine’ en 

is haar ‘verloren gereden’ verhaal pure larie.’ 

 

Journalist 

HLN291210#1 ‘De vrouw die Vlaanderen verdeelde.’ Journalist 

 

 

HLN291210#1 

‘haar verhaal overstijgt haar persoon. Ik weet niet of 

Vlaanderen Els Clottemans sympathiek vindt, maar mijn 

cliënte is tegen wil en dank wel een symbool geworden 

van machteloosheid, omdat er blijkbaar geen harde 

bewijzen nodig zijn om iemand te veroordelen.’ 

 

 

Vic Van Aelst 

HLN021010#2 ‘Getuigenis bedrogen echtgenoot laat niemand Journalist 
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onbewogen (behalve Els Clottemans).’ 

 

HLN021010#2 

Over videoverhoor Jan De Wilde: ‘Clottemans keek 

ernaar als een blok beton. Wezenloos. Emotieloos. 

Versteend.’ 

 

Journalist 

 

HLN021010#2 

‘[...] met de stilstaan onhandelbare beschuldigde geen 

kant meer op konden.’ 

 

Journalist 

 

 

 

 

HLN021010#2 

Over videoverhoren Clottemans: ‘maar de merkwaardige 

evolutie die Clottemans doormaakte tijdens het 

onderzoek viel op. in het begin was ze vrij rustig, wat 

klagerig en naar eigen zeggen vol van verdriet over de 

dood van “haar hartsvriendin Els”. Ze ratelde iedereen 

onder de tafel, aan een tempo dat zelfs Kim Clijsters niet 

kan bijhouden. Fysiek leek ze een muurbloempje [...]. 

Beschuldigde veranderde in een zeer licht ontvlambare 

feeks. In kleermakerszit, mouwloos T-shirt en op blote 

voeten beet ze fel van zich af.’ 

 

 

 

 

Journalist 

HLN021010#3 ‘Het ziet er niet goed uit voor Clottemans.’ Journalist 

 

HLN021010#3 

‘Clottemans heeft in de loop van het onderzoek alle 

registers bespeeld die een vrouw als zij kan bespelen: 

van lief, klein, onwetend en onschuldig meisje tot 

krijsende, grillige, krabbende kat.’ 

 

Journalist 

 

HLN021010#5 

‘“Wie is er nu het slechtste aan toe? Ik? Jan De Wilde? 

Die heeft zijn kinderen nog en die kinderen hebben hun 

pa nog”.’ 

 

Journalist  

 

HLN021010#5 

‘“Els is dood en die blijft dood. En toch vinden jullie die 

zaak belangrijker dan mijn lot”.’ 

Journalist  

 

 

HLN051010#2 

‘Els Clottemans verscheen gisteren [...] opvallend bleker 

en minder alert [...]. handenwringend, met ogen die soms 

een paar seconden dichtvielen, een half onderdrukte 

geeuw af en toe. [...]. al is het bij Clottemans nooit 

duidelijk of ze die vermoeidheid al dan niet speelt.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN051010#3 

‘Els Clottemans leek gisteren – als ze niet ernstig en 

vermoeid voor zich uitkeek – ook een heel klein beetje te 

genieten.’ 

 

Journalist 

 

HLN051010#3 

‘Staat Els Clottemans op knappen? Gaan ze er 

emotioneel binnenkort finaal onderdoor?’ 

 

Journalist 

 

 

HLN051010#3 

‘Clottemans is misschien geen moordenaar, maar ze 

heeft wel weinig moeite met een leugen minder of meer 

en blijkt behalve een moeilijke tante ook een geslepen 

intrigant en een eerste klas windhaan. Ze verandert even 

vaak van gedacht (en gevoelens) als van ondergoed.’ 

 

 

Journalist 

HLN051010#3 ‘Ze leek zelfs even te glunderen.’  Journalist 

 

HLN051010#3 

Over de onderzoeksrechter: ‘[...] kreeg slechts een paar 

keer een blik van Clottemans en dat was er steevast één 

die een lage dunk verried. Ze bekeek hem als een vieze 

plek op haar witte blouse.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN051010#3 

‘[...] valt er nog steeds geen vinger te leggen op haar 

persoonlijkheid. “Er is iets mis met mij, maar ik ben 

geen moordenares”, heeft Clottemans altijd gezegd. Het 

eerste deel van die uitspraak klopt inderdaad als een 

bus.’  

 

 

Journalist 

HLN051010#6 ‘Elk kwartier kijken cipiers naar teken van leven.’ Journalist 

 

HLN061010#1 

‘Met holle ogen staarde ze de hele tijd naar de jury. Haar 

borst ging zwaar op en neer.’ 

 

Journalist 

 

HLN061010#2 

‘Els Clottemans liegt niet hier en daar, ze liegt over alles. 

Ze is compleet gek en ziek.’ 

 

Marcel Somers 

 

 

HLN081010#2 

‘De rustdag aldaar had Clottemans duidelijk wat lichter 

gemaakt. Allicht dankzij de lieve woorden en warme 

knuffels van mama Martine, die van de gelegenheid 

gebruik maakte om haar fel belaagde jong een hart onder 

de riem te gaan steken. Moeders doen altijd wonderen. 

Het kind leek gisteren alleszins opvallend opgewekt en 

 

 

Journalist 
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beter uitgerust dan de voorbije dagen? Je zag weer 

diezelfde sprankel van hoop als bij het prille begin van 

deze calverie.’ 

 

HLN081010#2 

‘ze bleef kalm en strak voor zich uitkijken. En stelde af 

en toe ook zelf een vraagje [...]. Zo stilaan krek in de stijl 

van haar advocaat: ferm, onverstoorbaar lichtjes 

arrogant, zonder evenwel over de streep te gaan. 

Clottemans is een prima leerkracht, maar ook een prima 

leerlinge.'  

 

Journalist 

HLN081010#2 ‘[...] herinnert Babs zich nog akelig perfect [...].’ Journalist 

 

 

HLN081010#2 

‘Ook Clottemans bracht na het filmpje een vinger naar 

de ooghoek. Een pluisje, een verschoven contactlens, een 

traan? Niet te zeggen. De rest van haar gezicht vertrok 

alleszins geen millimeter. Wie weet komt er vandaag [...] 

wel iets meer beweging in het masker.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN081010#6 

‘Een jong, labiel, babbelgraag veulen met veel nood aan 

aandacht.’ 

 

Getuige 

 

HLN091010#1 

[...] Els Clottemans die – het begint afgezaagd te klinken 

– bleek en emotieloos voor zich uitstaarde. Geen blik, 

geen klik, geen teken; geen blijk van wat dan ook. 

Niets.’ 

 

Journalist 

 

HLN091010#5 

‘Dit had het moment kunnen zijn voor Els Clottemans 

 om recht te staan. het gebeurde niet.’ 

 

Journalist 

 

HLN091010#1 

‘[...] waar ze mocht luisteren naar het gekreun en achter 

de dunne muren van de slaapkamer [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN111010#2 

‘Supportersteam Clottemans blijven geloven in haar 

onschuld.’ 

 

Journalist 

 

HLN121010#2 

‘Beschuldigde Els Clottemans deed handschoenen aan 

om die anonieme brief af te drukken en gebruikte 

kraantjes water om de zegel te kleven.’ 

 

Journalist 

 

HLN121010#3 

‘[...] die Els ‘Babs’ Clottemans maakte “Kebabs, kebabs, 

kebabs”. Ik zie haar nog stuiteren. Het assisenhof barstte 

in lachen uit.’ 

 

Getuige & Journalist 

 

 

 

HLN121010#4 

‘Deed ze het met opzet? Of zit ze door haar outfit? 

Gisterenochtend verscheen Els Clottemans in nagenoeg 

hetzelfde ensemble als vorige week maandag. Ze weet 

ondertussen dat dat fotografen en cameralui van tv net 

die dag even de gelegenheid krijgen om hun 

beeldmateriaal ‘verversen’ en je zou dus verwachten dat 

ze ven voor de spiegel is gaan staan. nee dus. Misschien 

kan uiterlijk vertoon haar niet meer schelen.’ 

 

 

 

Journalist 

 

HLN121010#4 

‘Dan kijkt ze steevast naar de drie stoelen, gereserveerd 

voor haar familie [...]. Dan veranderd de sfinx 

Clottemans even in een meisje en kan er een glimlach en 

een knipoog af.’  

 

Journalist 

 

HLN151010#1 

‘[...] verscheen voor het eerst in dertien procesdagen een 

flinke barst in het stalen pantser van Els Clottemans. 

Dikke tranen rolde onhoudbaar over haar gezicht [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN151010#1 

‘[...] Toen haar moeder – eerst hypernerveus, daarna 

steeds meer op dreef [...].’ 

 

Journalist 

 

 

HLN151010#4 

‘Wat stilstaan voor onmogelijk werd geacht, is geschied. 

Voor het eerst tijdens dit proces brak het stalen pantser 

van Els Clottemans. Amper een paar minuten nadat haar 

moeder stijf van de zenuwen achter de getuigenbank 

kwam staan, begonnen de tranen onhoudbaar te 

stromen.’ 

 

 

Journalist 

 

 

HLN151010#4 

‘Ma Clottemans was naar eigen zeggen hypernerveus en 

verward. Dat viel ook te merken. [...]. De vragen van de 

voorzitter verstond ze nauwelijks [...] en ze wist niet hoe 

of waar haar verhaal te beginnen. Ze stotterende en zocht 

naar worden, keek bezorgd naar haar dochter en had 

zichtbaar meer zin om haar fel belaagde jong te bekken 

 

 

Journalist 
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met haar kloeke vleugels.’ 

 

 

HLN151010#4 

‘De nervositeit van ma Clottemans slonk met de minuut 

en binnen het kwartier ontpopte ze zich tot een gretige en 

bij wijlen zelfs geamuseerde vertelster, luid, betweterig, 

licht arrogant, niet benauwd om de voorzitter [...] te pas 

en te onpas te onderbreken. [...]. Als een leeuwin vocht 

De Kegel voor haar welp.’  

 

 

Journalist 

 

HLN161010#1 

‘Beschuldigde Els Clottemans had een bril opgezet, maar 

keek op, aan noch om.’ 

 

Journalist 

 

HLN191010#1 

‘Beschuldigde Els Clottemans verroerde weerom geen 

vin en bleef ijzig kalm.’ 

 

Journalist 

 

HLN191010#1 

‘Gevaarlijk gek. Totaal verknipt. Een wurgplant. Een 

dame met een zwarte ziel. Een monster.’ 

 

Jef Vermassen 

HLN191010#3 ‘Geen gewone juf, wel psychokiller.’ Patrick Boyen 

HLN191010#4 ‘De dame met de zwarte ziel.’ Journalist 

 

 

HLN191010#4 

‘Als er tijdens het assisenproces rond de parachutemoord 

nog één moment was waarop je redelijkerwijs kon 

verwachten dat Els Clottemans zou opstaan om haar 

onschuld stampvoetend uit te schreeuwen, dan was het 

gisteren wel. [...] maar neen, de ‘dame met de zwarte 

ziel’ verroerde geen vin: geen half kuchje, niet de minste 

verandering van kleur, geen kik.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN191010#4 

‘[...] Clottemans ging niet eens even – zoals de 

politieagenten die steevast naast haar zitten – van de ene 

bil op de andere zitten.’ 

 

Journalist 

 

HLN201010#1 

‘De woorden van haar advocaat deden voor het eerst een 

schrale glimlach op Clottemans’ lippen verschijnen.’ 

 

Journalist 

 

 

 

HLN201010#5 

‘Lonkt daar een terugkeer naar de klas? Een flikkering, 

een voorzichtig lachje, een zelfverzekerde blik richting 

mama. Er sprak gisteren zuinige hoop en herwonnen 

energie uit de lichaamstaal van Els Clottemans. De 

ineengezakte zoutzuil van de voorbije weken leek zich 

discreet te rechten. Uiteraard kwam de kersverse houding 

niet uit de lucht gevallen.’ 

 

 

 

Journalist 

 

 

 

 

HLN201010#5 

‘Clottemans haalde bij het horen van deze woorden de 

handen uit de schoot, knikte een paar keer en zocht de 

ogen van haar moeder, die pront maar rustig achteraan de 

zaal had postgevat. Eens de blik van mama gevonden, 

verscheen een schrale glimlach om haar lippen. Nu 

kunnen we na drie weken stilaan met enige stelligheid 

zeggen dat elke beweging, elke halve lach of traan van 

Clottemans behoorlijk schrikken is. [...] of ze heeft een 

ontzettend taai val, of ze zit onder de kalmeerpillen, of ze 

ziet het totaal niet meer zitten, of ze ziet het volledig 

zitten, of ze kreeg een ‘stay cool’-opdracht van haar 

advocaten.’  

 

 

 

 

Journalist 

 

 

HLN201010#6 

‘Clottemans was razend jaloers op Van Doren, ontplofte 

toen ze op het appartement van Marcel Somers naar de 

sofa verwezen werd en haar ‘amant’ met haar rivale 

bezig hoorde door de dunne Eindhovense 

slaapkamermuurtjes. Daarop nam ze een schaar en 

knipte.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN211010#1 

‘Nochtans pleegde ze de ‘perfecte moord’, want er werd 

geen enkel materieel bewijs tegen haar gevonden.’  

 

Journalist 

 

HLN211010#1 

‘Els Clottemans staarde minutenlang voor zich uit. 

Bewegingsloos. Dan rolden er tranen over haar wangen.’ 

 

Journalist 

 

HLN211010#3 

‘Bij de 26-jarige Clottemans leek de werkelijkheid maar 

heel traag door te dringen: gegokt en verloren. Na enkele 

minuten rolden er tranen over haar wangen.’ 

 

Journalist 

 

HLN211010#5 

‘De kans is klein dat lerares uit Ternat er met een lichte 

straf vanaf komt. De moord is zo spitsvondig en wreed 

dat ze minstens voor 25 jaar achter de tralies gaat.’ 

 

Journalist 
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HLN211010#3 

‘Clottemans zag bleek toen de voorlezen aanving. Ze 

bleef roerloos zitten toen de dubbele ja weerklonk. [...] 

toen parelden van achter haar brilletje langzaam enkele 

tranen over haar gezicht. Ze veegde ze weg.  

 

Journalist 

HLN211010#3 ‘Ge zijt een gokster. Ge hebt gegokt. Zoals zo vaak in 

het leven. Maar ge hebt u misgokt.’  

 

Jef Vermassen 

 

HLN211010#10 

‘[...] de moeder en broer van Els Clottemans – elkaar 

huilend in de armen bij het aanhoren van het arrest.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN211010#10 

 

‘[...] moeder Clottemans de lange uren van beraadslaging 

een paar keer onderbroken door op een terras [...] koffie 

te gaan drinken. Constant geflankeerd door haar zoon en 

een vijftal familieleden. Geen seconde werd ze alleen 

gelaten.’ 

 

 

Journalist 

HLN211010#13 ‘Barbertje hangt (zoals haar advocaat had voorspeld).’ Journalist 

 

 

HLN211010#13 

‘Als een steekkoude sfinx die langzaam afbladderde. Zo 

aanhoorde Els Clottemans gisterenavond haar dubbele 

schuldigverklaring door de jury. [...] de veroordeelde 

bleef ijzig kalm en onaangedaan. Pas na enkele minuten 

[...] stroomden stille tranen over haar wangen.’ 

 

 

Journalist 

 

 

 

HLN211010#13 

‘Dat de beschuldigde wel degelijk van plan was om haar 

laatste, persoonlijk woord te placeren, was eigenlijk al 

duidelijk. [...] Clottemans streek het haar uit de ogen, 

trok haar pullover recht, greep naar het flesje plat water 

dat voor haar op de grond stond en verdreef met een paar 

gulzige slokken de droogte uit haar mond.’ 

 

 

 

Journalist 

 

HLN211010#13 

‘[...] waarop Clottemans als een huilige Calimero met 

bibberend stemmetje op het gênante af [...].’ 

 

Journalist  

 

HLN211010#13 

‘De veroordeelde huilde, maar niet luid. Haar moeder en 

broer vielen mekaar intens maar stil in de armen.’ 

 

Journalist 

 

HLN221010#1 

‘Clottemans liet het helemaal waaien. Aan haar 

rooddoorlopen ogen te zien, had ze de hele nacht 

geweend.’ 

 

Journalist 

 

HLN221010#9 

‘Kapot. Doodmoe. Gezwollen gezicht, bloeddoorlopen 

ogen, trillende onderlip. Zo aanhoorde Els Clottemans 

[...].’ 

 

Journalist 

 

HLN221010#9 

‘Dag klasje. Dag jong leven. Dag kans om een gezicht te 

stichten. Dag hoogste goed genaamd vrijheid.’ 

 

Journalist 

 

HLN221010#9 

Tijdens requisitoir Patrick Boyen: ‘Ze had zichtbaar 

moeite om recht te blijven, haar borst ging gretig op en 

neer, tranen rolden onophoudelijk over haar wangen en 

trokken rode strepen over haar gezicht.’ 

 

Journalist 

 

 

 

 

HLN221010#9 

‘[...] Martine De Kegel voelde zich naar eigen zeggen 

niet in staat om de strafbepaling van haar dochter bij te 

wonen. Onbegrijpelijk. Al kan je nauwelijks op je benen 

staan, al zijn je voeten afgehakt, als moeder kruip je op 

zo’n moment toch desnoods naar Tongeren om je kind 

bij te staan? Het deed terugdenken aan een uitspraak van 

moeder Clottemans tijdens haar getuigenis [...]. Daaruit 

bleek dat ze in het verleden sowieso al eens een vreemde 

aanpak durfde te hanteren [...].’ 

 

 

 

 

Journalist 

 

 

HLN221010#9 

‘Geniepig, laf, respectloos, inlevingsvermogen nul, een 

ijzingwekkend monster, een kernpsychopate, een diep 

gestoorde madam, een gevaar voor de maatschappij, een 

boosaardige criminele met een bovengemiddelde kans 

om te hervallen in onmenselijk gedrag.’ 

 

 

Patrick Boyen 

 

 

 

HLN221010#14 

Over make-uptasje vonden door jury: ‘Logische maar 

bevreemdende conclusie: tijdens de zitting moet iemand 

het tasje op de berg overtuigingsstukken gelegd hebben. 

Wie kan zoiets gedaan hebben? Iemand uit het kamp-

Clottemans lijkt de meest waarschijnlijke verklaring. 

Alleen zij hebben er baat bij dat het tasje alsnog 

gevonden zou worden [...].’ 

 

 

 

Journalist 
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HLN251010#2 ‘Moeder tweede keer op bezoek bij Clottemans.’ Journalist 

HLN261010#3 ‘Clottemans had motief, STORME NIET.’ Advocaat van Storme 

HLN271010#1 ‘Heel andere moord dan zaak-Clottemans.’ Journalist 

 

HLN061110#2 

‘Veroordeelde ‘parachutemoordenares’ wordt in haar cel 

bedolven onder steunbetuigingen.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN101110#4 

Over reportage ‘Telefacts Crime’: ‘We krijgen daarbij 

een heel andere vrouw te zien dan in de assisenzaal in 

Tongeren. Het begint al bij de kleuren die Clottemans 

draagt. Geen sombere kleuren zoals op het proces, maar 

fleurig rood. Fris, geheel in overeenstemming met haar 

gemoedsgesteldheid.’  

 

 

Journalist 

 

HBVL180910#3 

‘Els Clottemans [...] was op het ogenblik van de feiten 

22 jaar oud. [...]. Haar motief: beide vrouwen hadden 

dezelfde minnaar: Eindhovenaar Marcel S. Els 

Clottemans wilde de man voor haar alleen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL200910#1 

‘Zowel slachtoffer Els Van Doren als beschuldigde Els 

Clottemans waren [...] populaire figuren.’ 

 

Journalist 

 

HBVL200910#1 

Over Els Clottemans: ‘Ze was een opvallende figuur 

binnen de club, door haar kleding, en de wijze waarop ze 

zich gedroeg.’ 

 

Getuige 

 

HBVL210910#1 

‘ Els Clottemans [...] sloot zich aan bij de parachuteclub 

[...]. Zij studeerde voor onderwijzeres en woonde nog bij 

haar moeder [...].’ 

 

Journalist 

HBVL210910#2 ‘School erg tevreden over Els Clottemans.’ Journalist 

HBVL210910#2 ‘Juf Els mag terugkomen.’ Luc Van Waeyenberge,  

 

 

HBVL210910#2 

‘Els Clottemans trok na de middelbare school [...] naar 

Guatemala om als vrijwilligster te werken in een 

weeshuis. [...]. Na haar vrijlating [...] hervatte zij haar 

studies. Een jaar later behaalde ze haar bachelorsdiploma 

[...].’ 

 

 

Journalist 

 

 

 

 

HBVL220910#2 

‘Over het gedrag, de houding en de persoonlijkheid van 

Els Clottemans lopen de meningen uiteen. Familie en 

vrienden vinden haar een sociale, hulpvaardige, 

spontante, mondige, jonge vrouw die het hart op de tong 

heeft. Anderen omschrijven haar als een “drama queen, 

opdringerig en kinderachtig. Iemand die veel nood heeft 

aan aandacht en affectie en hopeloos op zoek is naar een 

man”.’ 

 

 

 

 

Journalist 

 

HBVL220910#2 

‘[...] sterft haar vader [...]. Ook al was Els toen nog maar 

twee jaar oud, het was een grote schok voor haar, zij was 

de oogappel van haar papa.’ 

 

Journalist 

 

HBVL220910#2 

‘Vanaf het derde middelbaar voelde Els zich niet goed in 

haar vel, ze worstelde met zelfmoordplannen, ze zei dat 

ze geen 18 wou worden.’ 

 

Journalist 

 

HBVL220910#2 

‘Een fijne, plichtsbewuste en behulpzame collega die 

zich helemaal inzet voor de kinderen.’ 

Directie gemeentelijke 

basisschool Anderlecht 

 

HBVL270910#1 

‘Els Clottemans vandaag op de rooster gelegd. [...]. Els 

Clottemans heeft zich tijdens het weekend alvast goed 

voorbereid op haar ondervraging.’ 

 

Journalist 

 

HBVL230910#1 

‘Een zichtbaar aangeslagen Els Clottemans heeft zich 

gisteren [...] gemeld in de gevangenis van Hasselt. Ze 

had moeite om haar tranen te bedwingen bij het zien van 

de persmeute. Twee reiskoffers zeulde ze mee.’ 

 

Journalist 

 

HBVL230910#1 

‘Binnen had Els moeite om afscheid te nemen van haar 

moeder en tante. Haar tranen kregen de vrije loop.’ 

 

Journalist 

 

HBVL240910#1 

‘Beschuldigde [...] werd [...] al even met een 

gevangenenbusje naar het Tongerse justitiepaleis 

gebracht. Ze had een gesprek met de assisenvoorzitter en 

maakte kennis met de rechtszaal.‘ 

 

Journalist 

 

HBVL240910#2 

‘Want hoewel er heel wat elementen de jonge vrouw 

uiteindelijk voor ettelijke jaren achter de tralies kunnen 

 

Journalist 



 

XXXVII 

doen belanden, zijn er misschien evenveel die haar 

voorgoed het etiket ‘onschuldig’ kunnen opleveren. We 

zetten alvast een aantal voor en tegens voor u op een 

rijtje.’ 

 

HBVL250910#2 

‘De beschuldigde liet in haar slecht gekozen rode outfit 

een gespannen eerste indruk na.’ 

 

Journalist 

HBVL250910#4 ‘Clottemans is ‘lady in red’.’ Journalist 

 

 

HBVL250910#4 

‘Els Clottemans koos voor een rood outfit voor haar 

eerste verschijning voor het hof van assisen. Rood, de 

kleur van de liefde, waar het toch allemaal om draait in 

dit proces. Daarvoor verscheen Clottemans meestal in 

een broek, een los hem of een ruim zittende trui. Nu koos 

ze voor een meer vrouwelijke touch: een blouse.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL250910#5 

‘[...] zullen elke dag gevolgd worden door een delegatie 

van buren, vrienden en kennissen van Els Clottemans.’ 

 

Journalist 

 

HBVL250910#3 

‘Clottemans’ eigen rol beperkte zich tot niet meer dan 

het opdreunen van haar identiteitsgegevens. Maar zelfs 

toen bleek met welke verschrikkelijke gespannen 

zenuwen de jonge vrouw [...].’ 

 

Journalist 

HBVL270910#2 ‘Clottemans nerveus voor verhoor.’ Journalist 

 

HBVL270910#2 

‘Els Clottemans heeft zich alvast voorbereid op haar 

ondervraging. Ze heeft in het weekend twee keer 

telefonisch contact gehad met Katrien Van Der Straeten.’ 

 

Journalist 

 

HBVL270910#2 

‘’De lenzen zullen dan vooral gericht zijn op de 

beschuldigde Clottemans die wellicht eens van outfit zal 

veranderen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL270910#3 

‘Stem op www.hbvl.be. Acht u Els Clottemans schuldig 

aan moord?’ 

 

Journalist 

 

 

 

HBVL280910#2 

‘Met een rode blos op de wangen, een zweem van een 

glimlach, zichtbaar opgelucht. Zo stapte Els Clottemans 

[...] uit de beschuldigdenbankje na een [...] ondervraging 

door assisenvoorzitter Jordens. Clottemans antwoordde 

kalm – op het monotone af – op de vragen die ze kreeg. 

Al kwamen de tranen heel hard opzetten en stokte haar 

stem ook wanneer ze moest vertellen [...].’ 

 

 

 

Journalist 

 

 

 

HBVL280910#8 

‘Nieuwe outfit. Niet Langer een weinig flatterende rode 

blouse voor de beschuldigde. Sommige [...] hadden zich 

[...] nogal lacherig uitgelaten over Clottemans’ keuze van 

outfit. Gisteren daagde de jonge vrouw dan op in een 

grijze wollen trui met daaronder een wit hem met lange 

mouwen. Geen modeprijs waardig maar toch al een hele 

verbetering.’ 

 

 

 

Journalist 

 

HBVL290910#1 

‘Els Clottemans gunde de speurder [...], die haar naar 

eigen zeggen geterroriseerd had, [...], geen blik.’ 

 

Journalist 

 

HBVL290910#1 

Over Els Clottemans: ‘[...] die op het einde van de dag 

uiterst gepikeerd antwoordde op de vragen van openbaar 

aanklager Boyen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL290910#2 

‘Dat verhaal klopt helemaal. Ze kende immers de weg 

naar Zwartberg, want ze ging vaak frieten eten bij frituur 

Antoine [...].’ 

 

Speurder 

 

HBVL290910#2 

‘Vreemd in het verhaal van Clottemans is dat zij, nog 

voordat het stuk in de boom was geïdentificeerd, al 

vrijwel zeker wist dat het om de pilot chute ging.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL290910#2 

‘Opvallend hoe Clottemans [...] bij het verhoor van de 

uitbater van frituur Antoine haar humeur verloor. Of zeg 

maar op haar paard kroop. [...] als een klant die “vier tot 

acht keer” in groep bij hem een frietje was komen 

steken.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL300910#1 

‘Opmerkelijk was dat Els Clottemans zich in de paraclub 

heel sterk manifesteerde. Ze bleef koppig dezelfde vraag 

stellen.’ 

 

Journalist 

HBVL300910#2 ‘[...] omdat ze dus wel geregeld frieten ging eten in de Journalist 
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snackbar langs deze weg.’ 

 

HBVL300910#2 

‘Pikant detail: als ze schuldig bevonden wordt aan de 

moord, dan is dit misschien de allerlaatste keer voor 

lange tijd geweest dat de jonge vrouw nog over de straat 

heeft kunnen lopen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL300910#3 

‘Els Clottemans heeft gisteren nog maar eens laten zien 

dat ze de touwtjes graag in eigen handen houdt. Tijdens 

de zitting [...] stelde ze, heel beslist, keer na keer, 

dezelfde vraag.’ 

 

Journalist 

 

HBVL300910#3 

‘[...] kwam de vraag nog een keer. En nog een. En nog 

een keer. Om aar aan te tonen dat de jonge Ternatse zich 

niet zomaar in een hoekje laat drummen wanneer ze niet 

krijgt wat ze wil.’ 

 

Journalist 

 

HBVL011010#1 

‘Om geen sporen na te laten op haar anonieme brief naar 

Els Van Doren gebruikte ze bijvoorbeeld handschoenen. 

Met kraantjes water plakte ze de postzegel op de 

envelop.’ 

 

Journalist 

 

HBVL011010#5 

‘Clottemans bedroog haar moeder door halsstarrig te 

ontkennen dat ze opnieuw een relatie was aangegaan met 

Marcel Somers.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL011010#6 

‘Volgens Els Clottemans hebben de speurders de schuld 

van de parachutemoord met alle mogelijke middelen in 

haar schoenen willen schuiven. Maar bij dat 

jammerverhaal mag toch een aantal kanttekeningen 

geplaatst worden.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL011010#13 

‘[...] probeerde Els Clottemans zelfmoord te plegen met 

een overdosis medicijnen. [...]. Ze liet zes 

afscheidsbrieven achter.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL011010#8 

Over antwoord of vraag of Els Clottemans al van DNA 

had gehoord: ‘Gek antwoord inderdaad. Maar misschien 

niet voor een moordenaar die paniekerig op zoek is naar 

een plausibele uitleg, en dus per ongeluk het foute 

antwoord geeft.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL011010#9 

‘Dat Els Clottemans meer dan een gat in haar geheugen 

heeft, bleek gisteren ook nog.’ 

 

Journalist 

 

HBVL011010#10 

‘De speurders typeerden Clottemans gisteren ook als een 

uitgekookte jongedame.’ 

 

Journalist 

 

HBVL011010#11 

‘[...] zou haar “heilige avond met Marcel in Eindhoven” 

hebben ingeruild voor een toneelvoorstelling.’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#2 

Over videoverhoor Jan De Wilde: ‘En Els Clottemans? 

Die keek zonder verpinken, op het triomfantelijke af, de 

zaal in.’ 

 

Journalist 

 

 

 

 

HBVL021010#5 

Over videoverhoren Clottemans: ‘[...] als een 

ontspannen, vrolijk babbelende vrouw was te zien. Haar 

gedrag sloeg helemaal om toen de camera’s haar 

registreerden tijdens de tien volgende verhoren, toen 

 ze met haar tegenstrijdigheden in haar verklaringen 

werd geconfronteerd. Vanaf dan was een bitsige 

Clottemans te zien. Ze begon voortdurend te 

discussiëren, haalde zaken aan die er niet toe deden of 

liep boos weg als het haar niet zinde.’ 

 

 

 

 

Journalist 

 

HBVL041010#1 

‘Vrijdagavond zou ze, volgens bronnen in de 

gevangenis, heel ontspannen zijn binnengekomen en 

hebben gezegd: “Warm mijn eten maar op, ik ga een 

douchke nemen en mijn gazet lezen”.’  

 

Journalist 

 

 

 

HBVL041010#2 

‘Zijn er intussen [...] keiharde bewijzen op tafel gelegd? 

Misschien niet. Maar het feit is at er verschillende 

elementen tegen de jonge vrouw uit Ternat spreken. En 

dan is er ook haar houding. Videobeelden tonen hoe ze 

tijdens haar ondervragingen lijkt te genieten van de 

ruzies met de onderzoekers. Onbegrijpelijk trouwens hoe 

Clottemans zichzelf in de slachtofferrol duwt [...]. 

 

 

 

Journalist 
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Onbegrijpelijk bovendien hoe ze het slachtoffer nog is 

gaan groen, als allerlaatste nog wel, en heel alleen. [...]. 

Els ‘Babs’ Clottemans heeft op z’n zachtst gezegd rare 

kantjes.’ 

 

HBVL051010#2 

‘Het was trouwens voor het eerst tijdens dit proces dat ze 

haar ‘tegenstanders’ een blik gunde. Ze kwam overigens 

kalm voor de dag.’ 

 

Journalist 

 

HBVL081010#5 

‘[...] een tienermeisje, als iemand die luid en onbeheerst 

lachte en als ‘een schaap’.’ 

 

Getuige 

 

HBVL091010#2 

Over getuigenis Jan De Wilde: ‘Een muisstille 

assisenzaal leefde – of huilde zelfs – intens mee, 

advocaten incluis. Op Els Clottemans na. Die bleef star 

voor zich uit kijken.’ 

 

Journalist 

 

HBVL091010#6 

‘Het is op het proces nog niet zo duidelijk gebleken, 

maar dat make-up tasje, zou door Els Clottemans kunnen 

zijn meegenomen.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL091010#6 

‘Zij heeft later verklaard dat zij die nacht uit de sporttas 

van Van Doren haar haardrogen had genomen. [...]. Als 

ze dan toch persé haar haren moest drogen, waarom had 

ze dan niet haar eigen haardroger meegebracht?’ 

 

 

Journalist 

 

 

HBVL121010#1 

‘Els Clottemans heeft gisteren voor het eerst tijdens het 

proces een goede beurt gemaakt. Twee studiegenoten 

[...] typeerden haar als eerlijk, recht voor de raap en niet-

agressief. Ook de vrienden van Marcel Somers lieten 

zich gematigd positief uit over Clottemans.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL121010#2 

‘Een echte soap, zo schetsten gisteren twee vriendinnen 

het leven van Els Clottemans.’ 

 

Journalist 

 

HBVL121010#2 

‘Clottemans verbeterde blijkbaar niet alleen haar 

studiegenoten, ook haar docenten.’ 

 

Journalist 

 

HBVL121010#2 

Over Clottemans: ‘[...] die door haar labiele jeugdjaren 

twee jaar moest overzitten.’ 

 

Journalist 

 

HBVL121010#4 

‘Clottemans werd door de vriendin als een 

“aandachtstrekker” bestempeld.’ 

 

Journalist 

 

HBVL131010#8 

‘Els Clottemans gedroeg zich hulpbehoevend; ze had het 

moeilijk met het verlies van haar vriendin, ze reageerde 

erg emotioneel.’ 

 

Getuige 

 

HBVL131010#6 

‘Ook in deze krant las u het al herhaaldelijk: Els 

Clottemans volgt in de assisenzaal opvallend emotieloos 

het hele proces.’ 

 

Journalist 

 

HBVL151010#2 

Over getuigenis moeder Clottemans: ‘Haar woorden 

leken tot niemand door te dringen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL151010#2 

Over moeder Clottemans: ‘[...] stapte ze de assisenzaal 

binnen. Met een vastberaden tred, één been voor het 

andere.’ 

 

Journalist 

 

HBVL151010#2 

‘Moeder Clottemans en haar dochter vertonen dezelfde 

trekjes. Ze onderbrak de voorzitter regelmatig, net als 

haar dochter tijdens haar ondervragingen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL151010#3 

‘Voor het eerst reageerde Els Clottemans geëmotioneerd, 

bij het zien van haar [...] broer. Tranen rolden van haar 

wang.’ 

 

Journalist 

 

HBVL151010#6 

‘Dat Els Clottemans niet bepaald een meester is in 

fijnzinnigheid is tijdens dit proces wel gebleken.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL151010#7 

‘De best dankbare collega. Zo omschreven de juffrouwen 

van basisschool [...] gisteren Els Clottemans. Anderhalf 

jaar had de Ternatse les gegeven in het schooltje, en bij 

een vrijspraak mag ze er meteen opnieuw beginnen.’ 

 

 

Journalist 

 

 

 

HBVL191010#1 

‘Babs is een kruising van een vergeet-me-nietje en een 

kruidje-roer-me-nietje. Op de club kwam ze een 

prachtige zonnebloem tegen. Maar ze wordt jaloers. Die 

Marcel waar iedereen naar opkijkt, wil ze niet delen. Dan 

zie je de kruising van een vergeet-me-nietje en een 

kruidje-roer-me-nietje meer en meer een gifplant worden 

 

 

 

Jef Vermassen 
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om te eindigen als een wurgplant.’ 

HBVL191010#2 ‘Dame met zwarte ziel. Jef Vermassen 

 

 

 

HBVL191010#2 

‘Sinds gisteren zijn we er zeker van: had Jef Vermassen 

in de loop van zijn carrière niet zo’n hoge ogen gegooid 

als advocaat, dan had hij zonder enige twijfel furore 

gemaakt op de betere Vlaamse toneelpodia. Als een 

rasacteur hij gisteren tekeer in het Tongerse 

justitiepaleis: met theatrale gebaren, bijna letter 

uitgespuwde verontwaardiging en een handvol grapjes 

liet hij de zaal aan zijn lippen hangen.’ 

 

 

 

Journalist 

 

 

 

HBVL211010#2 

‘En Els Clottemans? De jonge vrouw [...] zat zoals ze 17 

dagen dagenlang in het beschuldigdenbankje heeft 

gezeten: roerloos, onbewogen. De “ja’s” leken niet tot 

haar door te dringen, zoals niets tijdens dit proces. Maar 

het moet ook gezegd: Els Clottemans verliet met een 

nooit eerder gezien bedrukt en betraand gezicht de 

assisenzaal.’ 

 

 

 

Journalist 

 

HBVL211010#3 

Over verdwenen make-uptasje: ‘Later stond het voor 

iedereen als een paal boven water: Els Clottemans had 

het intussen gepikt.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL211010#5 

Over familie Els Clottemans: ‘Alle drie recht voor zich 

uit kijken. Zonder veel emotie in eerste instantie. 

Wanneer de uitspraak van de voorzitter nadert, legt broer 

Koen zijn arm op de schouders van zijn moeder.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL211010#5 

‘Moeder Martine legt haar hoofd in haar handen. Broer 

Koen staart voor zich uit.’ 

 

Journalist 

 

HBVL211010#5 

Over moeder Els Clottemans: ‘Haar zakdoek in de hand. 

Ze beseft het. Het is gedaan.’ 

 

Journalist 

 

HBVL211010#5 

‘Maar de volgende afspraak met haar dochter – die “tot 

hé” – zal in ieder geval in de gevangenis plaatsvinden.’ 

 

Journalist 

HBVL211010#6 ‘Een tikkeltje nerveus, maar ogenschijnlijk goed 

doordacht. Zo nam Els Clottemans gisteren [...] het 

laatste woord. 

Journalist 

 

 

HBVL211010#20 

‘Enkele uren voor haar ondervraging neemt Els 

Clottemans een overdosis pillen. Hoewel er in haar 

afscheidsbrief geen sprake is van een schuldbekentenis, 

maakt deze zelfmoordpoging haar wel verdacht.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL221010#51 

‘Els Clottemans werd gisteren de tweede persoon ooit tot 

een celstraf veroordeeld als ‘parachutemoordenaar’. Wie 

was de eerste en vertonen beide zaken gelijkenissen?’ 

 

Journalist 

 

 

 

HBVL101110#2 

‘In de reportage van Telefacts Crime is een heel andere 

Clottemans te zien dan tijdens haar proces. Niet kil en 

emotieloos maar heel spontaan en vastberaden. Voor wie 

niet twijfelt aan haar onschuld is de reportage een 

document dat dit beeld nog zal versterken. Voor wie in 

de juridische waarheid gelooft, voegt de reportage 

weinig waarde toe.’ 

 

 

 

Journalist 

HBVL111210#1 ‘Els Clottemans staat in jaaroverzicht van TIME in VS.’ Journalist 
 

Els Van Doren en haar omgeving 
 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

DS180910#1 

‘[...] in het begin aarzelde ze om haar echtgenoot te 

bedriegen. Ze had twee kinderen [...] en ongelukkig was 

ze niet in haar huwelijk. Maar uiteindelijk gaf ze toch 

aan haar verliefdheid toe.’ 

 

Journalist 

 

DS180910#1 

‘Het echtpaar kreeg weleens opmerkingen, dat Els te 

weinig thuis was voor hun opgroeiende zoon en dochter, 

en dat haar man dat niet mocht toelaten [...].’ 

 

Journalist 

 

DS280910#1 

‘Haar man had een motief en had financieel baat bij haar 

dood.’ 

 

Els Clottemans 

DS290910#3 ‘Op het assisenproces over de parachutemoord was Journalist 
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gisteren te zien hoe Els Van Doren tijdens haar laatste 

sprong uit alle macht probeert haar reserveparachute 

open te krijgen.’ 

 

DS290910#3 

‘De familie van Van Doren [...] heeft de rechtszaal even 

verlaten.’ 

 

Journalist 

 

DS011010#1 

Vic Van Aelst over het koppel Els Van Doren en Jan De 

Wilde: ‘Ze heeft wel over een scheiding gesproken. [...] 

ze had gezegd dat als ze Jan zou verlaten', ze een eigen 

appartement zou huren [...].’ 

 

Vic Van Aelst 

 

DS011010#1 

Jef Vermassen over het koppel Els Van Doren en Jan De 

Wilde: ‘Ze waren elkaar steunpilaar’.  

 

Jef Vermassen 

 

DS011010#1 

‘Zou De Wilde er niet op vooruitgaan als zijn vrouw zou 

overlijden?  

 

Journalist 

 

DS021010#1 

‘De 19-jarige dochter van Els Van Doren breekbaar en 

onhoorbaar te snikken. Ze rent de assisenzaal uit. Haar 

broer (17) en haar vader Jan De Wilde volgen haar.’ 

 

Journalist 

 

DS021010#1 

‘De weduwnaar en zijn zoon vallen elkaar in de armen 

wanneer hij in de video spreekt over de periode na de 

dood van hun vrouw en moeder. De huilende dochter 

zoekt steun bij de tante naast haar.’ 

 

Journalist 

 

DS091010#1 

‘In de week was ze een toegewijde moeder en 

echtgenote.’ 

 

Journalist 

 

DS111010#1 

Over Jan De Wilde: ‘Het is weinig waarschijnlijk dat hij 

al eerder van de buitenechtelijke verhouding wist. En 

agressief is hij al helemaal niet.’  

 

Journalist 

 

DS161010#1 

Over de kinderen van Els Van Doren: ‘De twee mooie 

ranke tieners [...].’ 

 

Journalist 

 

DS161010#1 

Over Els Van Doren: ‘Zij stond altijd klaar toen wij van 

school thuiskwamen. [...]. Ze was altijd bereikbaar.’  

 

Karol De Wilde 

 

 

DS161010#1 

‘Tijdens de voorbije drie procesweken is er weleens [...] 

kritiek geweest op de activiteiten van Els Van Doren. 

Elke zaterdagochtend vertrok zij naar de parachuteclub 

in Zwartberg en kwam pas zondagavond terug.’  

 

 

Journalist 

 

DS161010#1 

‘De twee willen hun moeder vooral herinneren als een 

gelukkig glimlachende vrouw.’  

 

Journalist 

 

DS191010#2 

‘[...] terwijl Somers en Van Doren “zich aan het 

amuseren waren”.’ 

 

Journalist 

 

DS211010#1 

‘Terwijl de familieleden van Els Van Doren hun 

advocaten in de armen vielen [...].’ 

 

Journalist 

 

 

DS211010#5 

‘Els is voor ons niet het slachtoffer van de 

parachutemoord, maar is en blijft zij voor hen de meest 

fantastische mama die ze zich kunnen indenken en was 

zij voor mij gedurende twintig jaar een lieve vrouw.’  

 

 

Jan De Wilde 

 

 

 

 

 

 

DS231010#1 

‘Het is een verhaal van verlangen, naar een gewoon 

gezinsleven. Het is ook het verhaal van twee kinderen 

die hun vader doodgraag zien, en van een vader die zich 

al vier jaar probeert recht te houden.’ [...] Heel af en toe 

werd het hun te veel. Dan moesten ze naar buiten. Dan 

verloren ze hun verbeten gevecht tegen de tranen. Dan 

sloegen ze de deur, uit frustratie, uit pure wanhoop. Of 

ze pakte elkaar vast. Ze knepen elkaar dan met een 

intensiteit waarmee velen hun ouders nooit in hun leven 

zullen vastpakken. Op het eind van het proces zijn Karol 

en Vincent zelf komen getuigen. Twee prachtige tieners 

die kwamen vertellen over hun moeder. Over de vrouw 

die ze al vier jaar moeten missen, de vrouw die ze in het 

weekend altijd konden bellen [...].’ 

 

 

 

 

 

 

Journalist 

 

DS021110#1 

‘[...] ze kiezen de kant van de zielige Els, tegenover de 

mooie Els Van Doren.’ 

Oud-assisenvoorzitter 

Edwin Van Fraechem. 

 

DM240910#1 

‘Els lag me nauwer aan het hard dan Marcel. Ze was de 

enige die me begreep en die wist hoe ik me voelde. Met 

 

Els Clottemans 
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haar kon ik over mijn depressies praten. Ik verdiende niet 

meer dan dat ik op de tweede plaats kwam.’  

 

 

DM240910#1 

Over relatie Els Van Doren & Jan De Wilde: ‘Er was wel 

eens een dipje geweest na een ramkraak op hun 

juwelierszaak. Daarna hadden Els en Jan besloten het 

anders aan te pakken en elkaar wat meer vrije tijd te 

gunnen.’ 

 

 

Journalist 

 

DM280910#1 

‘Terwijl Van Doren op zaterdag bij Marcel Somers bleef 

slapen omdat ze haar man dan kon wijsmaken dat ze op 

de springclub bleef overnachten [...].’ 

 

Journalist 

 

DM280910#1 

‘Het uiterlijk ongeschonden lichaam van de parachutiste, 

in ruglig en met alleen een staaltje bloed aan haar lippen, 

vulde bijna levensgroot het witte projectiescherm in de 

assisenzaal.’  

 

Journalist 

 

DM300910#1 

‘De getrouwde vrouw en moeder van twee kinderen 

hield er in de springclub een minnaar op na [...].’ 

 

Journalist 

 

DM021010#1 

‘Achter de rug van Van Doren dook ook Clottemans met 

Somers in bed.’  

 

Journalist 

 

DM021010#1 

‘De tienerkinderen van Els Van Doren barstten in tranen 

uit, hun vader Jan De Wilde volgde ze op weg naar 

buiten.’ 

 

Journalist 

 

DM051010#1 

‘Jan De Wilde moest de helft afstaan als Els van hem 

zou scheiden. De helft van het huis, de helft van hun 

juwelierswinkel. Er zijn voor minder moorden gepleegd.’ 

 

Vic Van Aelst 

 

 

DM061010#1 

‘[...] maar als Els Van Doren ooit zou scheiden van haar 

man Jan De Wilde, zo verklaarde ze half lacherig toen ze 

na het springen met een groepje parachutisten uit ging 

eten dan zou ze nooit gaan samenwonen met Somers.’ 

 

 

Journalist 

 

 

DM091010#1 

‘Nee, men heeft het nooit vreemd gevonden dat zijn 

vrouw elk weekend ging parachutespringen zelfs 

wanneer het slecht was. Ingetogen en liefdevol, haar 

nagedachtenis geenszins besmeurd door de minnaar die 

ze erop nahield [...].’ 

 

 

Journalist 

 

DM091010#1 

Over Jan De Wilde: ‘Af en toe legt hij een troostende 

arm om zijn snikkende tienerkinderen [...] of krabbelt hij 

tijdens een getuigenverhoor iets op een papiertje dat hij 

vervolgens laat doorgeven aan Jef Vermassen.’ 

 

Journalist 

 

DM091010#1 

‘Jan De Wilde heeft nooit geweten dat hij zijn vrouw 

moest delen met Marcel Somers.’ 

 

Journalist 

 

DM091010#1 

‘De Wilde had een grenzeloos vertrouwen in zijn 

vrouw.’ 

 

Journalist 

 

DM091010#1 

‘De kinderen maakten er geen zaak van dat hun moeder 

het hele weekend weg was.’ 

 

Journalist 

 

DM091010#1 

‘Dat die overnachtingen op de club een excuus ware om 

bij Marcel in Eindhoven te blijven slapen, heeft De 

Wilde nooit beseft.’ 

 

Journalist 

DM201010#3 ‘De oerschreeuw van Karol De Wilde [...].’ Journalist 

 

HLN240910#3 

‘Van Doren heeft bijzonder veel begrip voor de 

psychische problemen van Babs.’ 

 

Journalist 

 

HLN240910#3 

‘Oude Els bedriegt sinds een jaar of vier haar echtgenoot 

[...].’ Van Doren is speciaal in Zwartberg komen 

springen om zo vaak mogelijk bij haar minnaar te 

kunnen zijn.’ 

 

Journalist 

 

HLN240910#3 

‘Els zei dat ze een verstandshuwelijk had. Dat ze haar 

man nog graag zag, maar dat indien ze moest kiezen 

tussen haar man en Marcel, ze voor die laatste zou 

kiezen.’ 

 

Els Clottemans 

HLN250910#5 ‘[...] de bedrogen echtgenoot Jan De Wilde [...].’ Journalist 

 

HLN280910#2 

‘Tijdens het verhoor namen Jan en zus Ann driftig 

notities in een notablokje.’ 

 

Journalist 

HLN280910#3 ‘Els was mijn steun en toeverlaat. We belden vaak. Ze Els Clottemans 
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pepte me op, gaf me goeie raad.’ 

 

HLN280910#4 

‘Els Van Doren heeft in haar laatste momenten als een 

bezetene gevochten tegen het onvermijdbare.’ 

 

Journalist 

 

HLN280910#8 

‘Echtgenoot Jan De Wilde – strak geconcentreerd en 

voorzien van een notablokje, dochter Karol – bleekjes, 

met en zakdoek, zoon Vincent – schuw en onwennig – 

[...].’ 

 

Journalist 

HLN290910#3 ‘Nabestaanden verlaten de zaal.’ Journalist 

 

HLN290910#3 

‘[...] omdat Els Van Doren op haar buik komt te liggen – 

ook een zicht krijgen op haar laatste blik van de wereld; 

een mozaïek van honderden piepkleine huisjes die vredig 

tussen groene weiden en herfstige bossen liggen.’   

 

Journalist 

 

 

HLN290910#3 

‘[...] Els blijft vallen. Als een steen. Zo’n tachtig meter 

per seconde. Bijna driehonderd kilometer per uur. Je ziet 

hoe haar armen wanhopig trekken en draaien [...]. Een 

paar tellen maar en dan... smak, donker, niet meer. 

Verstomming in de zaal. Je kon een speld horen vallen.’  

 

 

Journalist 

HLN290910#5 ‘[...] Van Dorens bedrogen echtgenoot [...].’ Journalist 

 

HLN290910#5 

‘Els Van Doren trainde met vriendinnen voor WK 

valschermspringen.’ 

 

Journalist 

 

 

 

HLN161210#1 

‘De beelden van Vader Jan De Wilde, dochter Karol en 

zoon Vincent tijdens het moordproces blijven op ieders 

netvlies gebrand. Hun serene, afgewogen 

 woorden zinderen nog steeds na. Uit alles wat ze deden 

en vertelden, sprak liefde. Eeuwige liefde voor de 

echtgenote en moeder Els Van Doren. Ondanks het 

jarenlange overspel dat ze pleegde.’ 

 

 

 

Journalist 

HLN300910#6 ‘Els Van Doren heeft twee keer pech gehad.’ Journalist 

HLN300910#8 ‘Els was gewoon minder competitief dan wij.’ Getuige 

HLN011010#3 ‘[...] Van Dorens bedrogen echtgenoot [...].’ Journalist 

 

HLN011010#3 

‘De bedrogen echtgenoot gaf geen krimp [...]. de 

waardigheid waarmee Jan De Wilde en zijn familie de 

martelgang van dit proces doorstaan, valt trouwens met 

geen woorden te beschrijven.’ 

 

Journalist 

 

HLN021010#2 

‘Els was bijzonder sportief. Ze ging twee keer per week 

zwemmen [...]. Els zei dat ze heel gelukkig was.’ 

 

Jan De Wilde 

 

HLN021010#2 

‘De ingestorte familie van het slachtoffer sleepte zich 

aan elkaar vastklampend naar buiten.’ 

 

Journalist 

 

 

 

HLN051010#3 

‘Weduwnaar [...], kinderen [...] lijken dag na dag te 

groeien in het proces. De spanning en schuwheid van de 

eerste dagen zijn duidelijk weg, ze kennen de weg en de 

geplogenheden ondertussen en komen er zichtbaar meer 

voor ontspannen voor. Vader Jan De Wilde bleef vlijtig 

noteren in zijn notitieboekje en wreek vaak over de rug 

van zijn zoon.  

 

 

 

Journalist 

 

HLN061010#1 

‘Ze hadden het duidelijk moeilijk met de gedetailleerde 

uitlatingen van de minnaar over hun moeder, maar ze 

hielden zich taai overeind.’  

 

Journalist 

 

HLN061010#2 

Over Els Van Doren: ‘[...] een nette, lieve, toegewijde 

juweliersechtgenote [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN081010#2 

‘Diva Van Doren [...] straalt in een hemelsblauw 

parachutepak van het scherm: fris, mooi, lief, prachtige 

ogen, ontwapende lach. Zoveel fonkelend leven dat nu 

morsdood is.’ 

 

Journalist 

 

HLN081010#6 

Over getuigen Diva’s: ‘Ze waren unaniem over Els van 

Doren: schitterende vrouw.’ 

 

Journalist 

 

HLN081010#6 

‘Ik vond dat aanvankelijk niet kunnen dat Els de Diva’s 

eigenlijk als alibi gebruikte om vaker met Marcel te 

kunnen samen zijn. ik heb haar maar één keer durven 

aanspreken over haal dubbelleven. Ik vroeg haar of ze 

die combinatie niet lastig vond. Ze antwoordde toen dat 

 

Getuige 
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zowel Jan als zijzelf elk hun ding hadden en dat ze daar 

allebei gelukkig mee waren.’ 

 

HLN091010#1 

Over Els Van Doren: ‘[...] haar liefde en toewijding voor 

hun gezin [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN091010#1 

Over Els Van Doren: ‘[...] een onbetaalbare, unieke schat 

blijft.’ 

 

Journalist 

 

HLN091010#1 

Hij en zijn kinderen braken meermaals uit in een 

hartverscheurend snikken.’ 

 

Journalist 

 

HLN121010#2 

‘Els wal altijd heel vrolijk, een vriendelijke vrouw. Ze 

voelde zich goed in haar vel. [...]. Els en Marcel waren 

echte tortelduifjes. Ze waren zo gelukkig.’ 

 

Getuige 

 

HLN151010#4 

Tijdens getuigenis moeder Clottemans: ‘[...] rende de 

dochter van het slachtoffer de zaal uit. Hysterisch 

huilend en dierlijk schreeuwend. Het was happen naar 

adem.’ 

 

Journalist 

 

HLN211010#1 

‘De familie van Els Van Doren viel mekaar in de armen. 

Wenend. Niet zozeer van vreugde. Meer van opluchting.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN211010#3 

‘Minutenlang had dochter Karol haar gezicht verborgen 

achter haar gevouwen handen. Een rij achter Karol en de 

zussen Van Doren knepen Jan en zijn zoon Vincent 

mekaars handen tot moes. De jongen zag lijkbleek onder 

zijn weerbarstige kuif.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN211010#3 

Over familie Van Doren: ‘Hun mooie houding tijdens dit 

hele proces is in geen woorden te vatten.’ 

 

Journalist 

 

HLN211010#15 

‘De familie Van Doren is al dikwijls ‘bijna gestorven’ 

tijdens het proces van de eeuw.’ 

 

Journalist 

 

HLN221010#26 

‘Aandoenlijk hoe dochter Karol haar vader tijdens het 

spreken quasi onderbroken bleef aankijken en ook al die 

tijd haar arm om zijn rug hield.’ 

 

Journalist 

 

 

 

HLN221010#3 

‘Wat heeft ze u misdaan? Ze was een lieve, zachte, 

bescheiden en ietwat verlegen vrouw. Een klassemoeder. 

Ze had geen vijanden, behalve haar moordenaar. Vanaf 

vandaag mogen we u zo noemen, 

 Babs. Moordenaar. Els Van Doren had dit niet verdiend, 

Els Clottemans!’ 

 

 

 

Patrick Boyen 

 

HBVL180910#3 

‘[...] ze kregen twee kinderen. [...]. De week was voor 

haar gezin, maar elke zaterdag en zondag spendeerde 

Van Doren aan haar hobby. In 2001 kreeg Van Doren 

een verhouding [...].’ 

Journalist 

 

HBVL210910#1 

Els Van Doren raakte begin jaren ’90 gefascineerd door 

het parachutespringen [...]. 

 

Journalist 

 

 

HBVL220910#3 

‘Een warme, lieve en levenslustige en positief ingestelde 

vrouw, een goede mama. Niemand velt een slecht 

oordeel over Els Van Doren. Enige negatieve punt: het 

feit dat ze haar man bedroog. Niemand in haar naaste 

omgeving wist van de geheim relatie af.’ 

 

 

Journalist 

 

 

HBVL220910#3 

‘Els kende een zorgeloze jeugd [...]. Zij was een sociaal 

kind, had veel vriendinnen en was bij de chiro. [...]. Het 

echtpaar organiseerde het huishouden op een wijze dat ze 

tijd hadden om hun hobby’s uit te oefenen. [...] Els nam 

op woensdagnamiddag vrij om zich met de kinderen 

bezig te houden. Op vrijdag nam Jan de hele dag vrij.’  

 

 

Journalist 

 

HBVL220910#3 

‘Zowel familie en buitenstaanders namen het Els wel 

eens kwalijk dat ze het hele weekend ging springen en 

haar man en kinderen achterliet. Haar kinderen waren 

milder.’ 

 

Journalist 

 

HBVL220910#3 

‘Els Van Doren was hoe dan ook erg geliefd bij haar 

familie en vrienden. Dat zij een dubbelleven leidde, er 

een minnaar op nahield, was bij niemand van haar 

familie bekend.’ 

 

Journalist 

 

HBVL270910#2 

Over Els Van Doren: ‘De hulpverleners hebben onder 

meer de gesp van het valschermharnas op buik- en 

 

Journalist 
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borststreek losgemaakt, [...], de valhelm losgemaakt en 

verwijderd en een aantal dunne koorden van het 

valscherm en de bovenkleding tot aan het middel 

opengeknipt.’ 

 

HBVL280910#1 

‘Gisteren kreeg ook de familie Van Doren voor het eerst 

een gezicht.’ 

 

Journalist 

 

HBVL280910#5 

‘De familie [...] luisterde aandachtig naar elk woord van 

Els Clottemans, en maakte soms aantekeningen in een 

schriftje. Jan De Wilde schudde soms het hoofd bij wat 

Clottemans vertelde.’ 

 

Journalist 

 

HBVL280910#2 

‘Want Els was mijn steun en toeverlaat. Zij pepte mij op 

als ik erdoor zat.’ 

 

Els Clottemans 

HBVL290910#2 ‘[...] de bedrogen man van Els Van Doren.’ Journalist 

HBVL290910#3 ‘Els was ‘de moeder’ van de club.’ Getuige 

 

HBVL290910#8 

‘Weet u hoe lang twee minuten kunnen duren? Ellendig 

lang. Zeker als je weet dat na die 120 seconden een mens 

zal sterven;’  

 

Journalist 

 

 

 

HBVL290910#8 

Over video Els Van Doren laatste sprong: ‘[...] blauwe 

lucht, amper een wolkje te bespeuren. Niets doet een 

drama vermoeden. Maar dan loopt het mis met de 

parachute van Els Van Doren. Elf afgrijselijke laatste 

seconden volgen. De vrouw probeert met nog een laatste 

wanhooppoging het reserveparachutescherm open te 

krijgen [...].’ 

 

 

 

Journalist 

 

HBVL290910#8 

‘Zus Ann bleef zitten, maar haar wordt het na het zien 

van de video allemaal te veel, en ze loopt snikkend naar 

buiten.’ 

 

Journalist 

HBVL290910#11 ‘Levenslijnen doorgeknipt.’ Journalist 

HBVL300910#3 ‘Zij was de bloem in huis, altijd goed gehumeurd.’ Getuige 

 

 

HBVL011010#6 

‘Kwade tongen hadden voorts beweer dat Jan De Wilde 

verassend snel na het dodelijke ongeval al met een 

nieuwe vriendin rondliep. En dat hij die nieuwe liefde – 

Vanessa – misschien al eerder had ontmoet, en dat hij 

dus zo wel eens een motief had kunnen hebben om zijn 

echtgenote uit de weg te ruimen.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL011010#6 

‘Jan De Wilde moest het gisteren nog eens allemaal 

aanhoren. De man hield zich kranig. Dat lukte zijn 

schoonzussen en dokter niet altijd. Zus Inge moet naar 

een zakdoek grijpen [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#1 

De kinderen van Jan De Wilde vielen wenend in zijn 

armen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#2 

‘Alleen op seksueel vlak was de huwelijksmotor het 

laatste jaar gaan sputteren. Maar op geen enkel ander 

vlak liep het mis [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#2 

‘[...]  zo klonk De Wilde op de video van de 

onderzoekers nog altijd ongemeen trots over zijn 

echtgenote.’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#5 

‘Huilend zijn ze gisteren de assisenzaal uitgerend, de 

kinderen van Els Van Doren [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#5 

Over kinderen Els Van Doren: ‘Ze konden het niet 

langer aan horen en stoven huilend de zaal uit. 

Ontroostbaar waren ze.’ 

 

Journalist 

 

HBVL051010#2 

‘Waarop Van Aelst de term ‘echtscheiding’ op tafel 

gooide: Els Van Doren zou daar namelijk met Marcel 

Somers over gesproken hebben.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL051010#4 

‘Els Van Doren moet met een snelheid van tachtig tot 

honderd per uur tegen de grond gesmakt zijn. [...]. De 

ergste verwondingen die Els Van Doren opliep, waren 

een afgescheurde borstaorta en afgescheurde hartkamers. 

Maar daarbovenop kreeg ze onder meer ook een 

gebroken rug, zeer veel gebroken ribben, een gebroken 

dijbeen, een gescheurde mild, afgescheurd ruggenmerg 

 

 

Journalist 
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en bloedingen in de hersenen te verwerken. Onmogelijk 

om zoiets te overleven.’ 

HBVL071010#1 ‘[...] de bedrogen man van Els Van Doren [...].’ Journalist 

 

HBVL091010#2 

Over Els Van Doren: ‘Dat was een hele lieve vrouw, we 

waren 24 uur per dag bij elkaar. Twintig jaar lang deden 

we alles samen: eten, slapen, werken... Je denkt dan toch 

dat je je vrouw door en door kent.’ 

 

Jan De Wilde 

 

 

HBVL091010#3 

Getuige: ‘Els deed alles, de was en de strijk. Jan kon 

niets, zelf geen eitje bakken. We hebben hem alles 

moeten leren, hij wilde elke dag verse kost voor de 

kinderen. Soms belt hij mij nog om te vragen hoe hij iets 

moet klaarmaken.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL151010#1 

‘[...] liep Karol [...] huilend de rechtszaal uit. [...]. Het 

hartverscheurende geschreeuw van het meisje ging bij 

eenieder in het gerechtsgebouw door merg en been.’ 

 

Journalist 

 

HBVL151010#2 

‘De twee door merg en been snijdende oerkreten van 

Karol [...] zinderden na.’ 

 

Journalist 

 

HBVL151010#2 

Over Karol De Wilde tijdens getuigenis moeder 

Clottemans: ‘Zij schreeuwde het uit in de gangen, 

hartverscheurende oerkreten, secondenlang maar het 

leken minuten.’ 

 

Journalist 

 

HBVL161010#2 

‘Met mama Els, die tijdens de week altijd was geweest 

wanneer hij en Karol van school kwamen, die voor het 

eten en andere praktische zaken zorgde, en die in het 

weekend ging valschermspringen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL161010#5 

Over de zus van Els Van Doren: ‘Over haar schoonbroer 

[...] kon ze alleen maar goed praten.’ 

 

Journalist 

 

HBVL191010#4 

‘Meester An Govers omschreef Els Van Doren gisteren 

als “de vrouw met de eeuwige glimlach”.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL191010#4 

‘Jan De Wilde wild dat zijn vrouw, van wie hij tot de 

laatste dag hield, eerherstel krijgt, want Els heeft geen 

stem meer. In enkele seconden is niet alleen de levenslijn 

van Els Van Doren met een schaar doorgeknipt, maar 

ook de levenslijnen van haar man, kinderen en zussen.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL211010#2 

‘Vincent viel zijn vader in de armen, Karol haar tante 

Ann. Tranen vloeien maar toch maakte niemand een 

zegegebaar.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL211010#2 

‘De man en de kinderen van Els Van Doren, haar zussen 

[...] gedroegen zich zoals ze dat tijdens het hele proces 

hebben gedaan: waardig en sereen. Elkaar knuffelen. 

Even knijpen in elkaars benen, een gebalde vuist, een 

goedkeurende knipoog, een lache en weer in elkaars 

armen vallen. Die waardigheid, maar hoe ontroerend.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL211010#6 

Over laatste woord Els Clottemans: ‘Dat tot afgrijzen 

van de familie De Wilde, die met slaande deuren de 

assisenzaal uitrende. Totaal gedegouteerd en 

verschrikkelijk geëmotioneerd.’ 

 

Journalist 

 

HBVL211010#6 

Over laatste woord Els Clottemans: ‘Ook de oudste zus 

van Els [...] is met verstomming geslagen. Ze gaat 

rechtstaan, en even lijkt het alsof ze Clottemans naar de 

nek wil vliegen. Maar iemand sist haar iets toe, en al snel 

laat ze haar plannen varen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL221010#18 

‘Op stille, ingetogen wijze heeft Jan De Wilde, 

geflankeerd door zijn dochter [...] en zoon [...] een 

mededeling voorgelezen [...].’ 

 

Journalist 

 

Onderzoek door politie 
 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

DS180910#1 

‘Zij weet welke riemen van de parachute waren 

doorgeknipt. Zij weet waarom de sabotage heeft 

plaatsgevonden. Want zij heeft Els Van Doren vermoord. 

Zij heeft haar liefdesrivale uit de weg geruimd. Ze wilde 

 

Journalist 
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de Nederlandse veertiger Marcel Somers voor zich 

alleen. Dat is althans waar de speurders van de federale 

gerechtelijke politie in Tongeren van uitgaan.’ 

 

DS180910#1 

‘Tijdens de urenlange ondervragingen is Els Clottemans 

altijd haar onschuld blijven uitschreeuwen’. 

 

Journalist 

 

 

DS180910#1 

‘De speurders zijn eind 2007 naar de Verenigde Staten 

gereisd om het vooral te construeren, maar zijn zonder 

bewijzen van een moordpoging teruggekomen. Er was 

geen klacht ingediend [...]..’ 

 

 

Journalist 

 

DS250910#1 

‘De lege kast van wetenschappelijke bewijzen wordt 

opgevuld met gelul.’ 

 

Vic Van Aelst 

 

DS250910#3 

‘De kwaliteit van een film hangt af van de regisseur, en 

dit onderzoek had een slechte regisseur’. 

 

Vic Van Aelst 

 

 

 

DS250910#3 

‘Agent Crabbé heeft bij begin gezegd dat Els Clottemans 

schuldig is, en is daar niet meer van afgeweken. Hij heeft 

niet eens geluisterd naar wat mijn cliënte zei. Hij heeft 

altijd zelf de antwoorden gegeven op de vragen die hij 

stelde. Meer dan honderd uur heeft agent Crabbé samen 

met een heel team Els Clottemans ondervraagd. Ze 

gingen dat “onderwijzereske van 22 jaar” wel eens doen 

bekennen. Met zes mannen hebben ze haar daarvoor 

urenlang geïntimideerd.’ 

 

 

 

Vic Van Aelst 

 

DS280910#2 

‘Mijn ondervragers luisterden niet naar mij’, klaagde ze 

aan. ‘Mijn verhoren duurden soms een hele nacht en in 

de gevangenis werd ik ook nog eens op speciaal regime 

gezet.’ 

 

Els Clottemans 

 

DS290910#1 

‘De speurders hebben nooit geloofd dat de vondst toeval 

was.’ 

 

Journalist 

 

 

DS011010#1 

‘De speurders hebben het onderzocht, en meer dan 

11.400 euro bracht de dood van Els Van Doren hem niet 

op. Een te laag bedrag om haar daarvoor te vermoorden, 

is hun stelling.’  

 

 

Journalist 

 

DS041010#1 

Over videoverhoren Els Clottemans: ‘Van het “kleineren 

van dit meisje” [...] is in deze fragmenten geen sprake.  

 

Journalist 

 

DS051010#1 

‘En maand na de dood van Els van Doren schreven ze al 

in het proces-verbaal dat Els Clottemans in een vlaag van 

woede de parachute met een schaar heeft gesaboteerd.’ 

 

Katrien Van Der Straeten 

 

DS051010#1 

‘Dankzij hen heeft ze uiteindelijk het juiste bedrag 

teruggekregen.’ 

 

Journalist 

 

DS131010#2 

‘Vogeleer zegt dat hij de nieuwe informatie vorige week 

al aan de federale gerechtelijke politie had gemeld, maar 

dat zij die niet in hun proces-verbaal hadden 

opgenomen.’  

 

Journalist 

 

DS201010#1 

Getuigen over speurders: ‘Ook zij hadden het gevoel dat 

de speurders vooringenomen waren bij hun 

ondervragingen.’ 

 

Journalist 

 

DS201010#1 

‘Vriend en vijand is het erover eens dat het onderzoek 

verre van perfect verlopen is.’  

 

Journalist 

 

DM310810#1 

‘Na vier jaar onderzoek kan het Openbaar Ministerie met 

geen enkel materieel bewijs op de proppen komen dat 

Clottemans de feiten pleegde.’ 

 

Gerechtelijke bron 

 

DM310810#1 

Zo heeft de procureur-generaal alle leden van de 

parachuteclub opgeroepen om te komen getuigen. Twee 

clubleden oké, maar allemaal? Dat draagt niets  

bij tot de waarheidsvinding.’ 

 

Journalist 

 

DM230910#1 

‘Clottemans zat al ruim een jaar in voorhechtenis. [...]. 

Na vier jaar onderzoek heeft het Openbaar Ministerie 

nog geen enkel bewijs van haar schuld.’ 

 

Journalist 

 

DM250910#2 

‘Maar liefst 22 keer werd Clottemans ondervraagd, 

waarvan 16 keer met een camera erbij.’  

 

Journalist 

 

DM250910#2 

‘Een goede politieman noteert de antwoorden op de 

vragen die hij stelt. Een slechte politieman geeft zelf de 

 

Vic Van Aelst 
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antwoorden. Dat is wat hier is gebeurd.’  

 

 

DM250910#2 

‘De schaar werd maanden na de feiten in beslag 

genomen in Eindhoven, maar het zou nog een jaar duren 

voor de deskundige van het NICC zijn bevindingen 

indiende. [...] Van Aelst wees erop dat de onderzoeken 

pas plaatsvonden nadat ze geen bekentenissen uit 

Clottemans hadden gekregen.’  

 

 

Journalist 

 

DM280910#1 

‘Clottemans kreeg het alleen maar moeilijk wanneer het 

hoofdstuk over haar ondervragingen werd aangesneden.’  

 

Journalist 

 

DM290910#1 

‘Deijgers zijn verklaringen is alweer een klap voor de 

speurders [...].’ 

 

Journalist 

 

DM290910#1 

‘[...] duurde het meer dan een jaar voordat duidelijk werd 

dat de saboteur van haar springuitrusting niet meer dan 

een dertigtal seconden nodig moest hebben [...].’ 

 

Journalist 

 

 

DM021010#1 

‘Vanuit de regiekamer kwam haar vaste ondervrager 

Eugeen Crabbé ziedend de verhoorruimte 

binnengestormd. “Zeg mij waarom!”, briest hij. “Ge 

antwoordt niet op de vraag. Waarom die foto? Hebt gij 

dan helemaal geen empathisch vermogen?”.’ 

 

 

Journalist 

 

DM051010#1 

‘[...] de schaar [...] werd pas in oktober 2007 onderzocht 

op DNA-sporen.’ 

 

Journalist 

 

DM131010#1 

‘Pierre Kessen van de Tongerse federale politie stelde 

een pv op van Vogeleers bedenkingen, maar dat 

Clottemans opzettelijk van haar as afwijkte, dat vergat 

Kessen te noteren.’ 

 

Journalist 

 

HLN300810#1 

‘Ook het feit dat de speurders het misdrijf in hoofde van 

Els Clottemans niet konden bewijzen [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN250910#1 

‘Maar eigenlijk zit er niks in dit dossier. Het is een lege 

doos. Onze vrees is dat men al deze lege dossierkaften 

vier weken lang gaat opvullen met eindeloos gelul.’  

 

Vic Van Aelst 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLN250910#2 

‘De kwaliteit van een film wordt bepaald door de 

kwaliteit van de regisseur. De kwaliteit van een 

gerechtelijk onderzoek hangt af van de kwaliteit van de 

speurder [...]. Mijnheer Crabbé [...] is in deze zaak 

overdreven ijverig geweest [...]. Het is zijn overtuiging, 

meer niet. En onderzoeken doet hij niks. Die schaar – het 

moordwapen – laat hij gewoon in Holland liggen [...]. 

Achttien maanden na de feiten begint hij dan – eindelijk 

– met wetenschappelijke onderzoek. Levert niks op, 

nuldebotten. Een heel lege kaft. Er is op de parachute 

géén DNA van Clottemans aangetroffen. Op de schaar 

van Somers en op de verpakking van de schaar zijn geen 

vezels van de parachute gevonden. [...]. Dus legden ze de 

resultaten naast zich neer en deden ze koppig voort. Met 

reconstructies deze keer. En als het niet van de eerste 

maal lukte, bleven ze net zo lang proberen tot ze het 

resultaat hadden dat ze wilden.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vic Van Aelst 

 

 

 

HLN280910#3 

Over verhoren speurders: ‘Allesbehalve normaal. Ze 

luisterden niet. De politie had een eigen theorie en wilde 

niks anders aanvaarden. Ik werd geviseerd. De hele nacht 

ondervraagd. Niet op afspraak, zoals de anderen. Het 

was alsof ik tegen een muur praatte. Verschrikkelijk. Ze 

braken mij af, kleineerden me, maakten me met de grond 

gelijk. “Gij zijt de enige, gij zijt de echte, gij zijt de 

dader.” Als ik iets anders zei, begonnen ze te 

schreeuwen [...]. Crabbé heeft van in het begin een spel 

gespeeld met mij.’ 

 

 

 

Els Clottemans 

 

HLN290910#3 

‘Zelfs toen hoofdspeurder Crabbé aan het woord kwam – 

de “kwelduivel” van Clottemans.’ 

 

Journalist 

 

HLN290910#5 

Over getuigen (pompiers en politieagenten): Al moesten 

ze [...] toegeven dat ze pas twee jaar na de feiten 

ondervraagd werden over hun interventie en eigenlijk 

 

Journalist 
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niet meer zo goed wisten wat er die novemberdag nu wel 

en niet gezegd was.’ 

 

HLN011010#1 

‘Dat je Clottemans niet mag onderschatten, illustreerden 

de speurders gisteren met een sprekend voorbeeld [...].’ 

 

Journalist 

 

 

HLN011010#3 

‘De regelrechte afkeer van de ‘case officer’ en zijn 

speurders voor dat ‘juffrouwke’ sijpelde af en toe door 

tijdens hun getuigenis. In hun woordkeuze. In de 

terugkerende en iets té gretige beschrijvingen van 

Clottemans’ seksuele honger.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN011010#3 

Tussen ‘case officer’ Crabbé en zijn troepen aan de ene 

kant en Clottemans aan de andere kant zou het nooit 

meer goedkomen.’  

 

Journalist 

 

HLN011010#3 

‘En bijgevolg ook de dag van de clash tussen speurders 

en verdediging. Wat gebeuren moest, gebeurde ook.’ 

 

Journalist 

 

HLN021010#2 

‘Vanaf het zevende verhoor kwamen Clottemans’ 

kwelduivels, de speurders Crabbé en Cilissen weer in 

beeld.’ 

 

Journalist 

 

HLN021010#2 

‘Plots duikt speurder Crabbé in beeld. Vanaf dan is het 

alleen nog door elkaar roepen en tieren.’ 

 

Journalist 

 

HLN021010#3 

‘Clottemans is inderdaad gebotst op een hecht team van 

speurders dat overtuigd was van haar schuld. Is dat 

vooringenomenheid? Nee, ijzeren speurderslogica, 

zeggen zijzelf. Buikgevoel.’ 

 

Journalist 

 

HLN021010#3 

‘Ze was zo fel en onhandelbaar dat case officer Crabbé 

er half kaal van werd en de rest van de speurders – op de 

uit ‘cool’ opgetrokken Christel Janssens na – er grijs 

haar van kreeg.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN021010#3 

‘De speurders hebben alles geprobeerd wat speurders 

mogen proberen: van de heel zachte tot de zeer 

‘confronterende’ aanpak. Er is een heel machtig apparaat 

over Clottemans gewalst. Maar ze zijn nooit over de 

schreef gegaan.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN051010#1 

‘Els Clottemans bespaarde 700 euro dankzij speurder 

Crabbé.’ 

 

Journalist 

 

HLN051010#3 

‘Ik vind dat een zeer schraal resultaat na vier jaar 

onderzoek. maar ja, ge hebt tien maanden lang gewerkt 

op grond van totaal verkeerde gegevens.’ 

 

Vic Van Aelst 

 

HLN131010#3 

‘Eerder passeerde al de fantasierijke barman van de 

paraclub, die door de speurders gemarineerd werd tot 

zijn kassa klopte.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN201010#2 

‘Ze werken met hypotheses, veronderstellingen, niet met 

bewijzen. Het pv van Crabbé [...] één maand na de 

feiten, is essentieel. We willen echt dat u dat naleest in u 

beraad. In dat pv legt Crabbé zijn ziel bloot.’ 

 

 

Vic Van Aelst 

 

HLN201010#2 

‘Ze is nog tien uur langer ondervraagd dan al de tijd die 

wij hier samen in de zittingszaal hebben doorgebracht. 

Door een heel voetbalteam. Pech. Ze slagen er niet in 

haar te doen bekennen.’ 

 

Vic Van Aelst 

 

HLN271010#1 

‘Vier jaar onderzoek heeft niet het minste materiële 

bewijs opgeleverd [...].’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL230910#2 

‘Liefst vierduizend pagina’s telt het gerechtelijk dossier 

van de parachutemoord. Overduidelijk dat de betrokken 

rechercheurs ontelbare uren onderzoeken moeten hebben 

verricht. Zelfs een aflevering van [...] CSI Miami [...] 

werd door de rechercheurs minutieus onder de loep 

genomen.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL230910#2 

‘Els Clottemans werd na haar aanhouding meer dan 

tachtig uur lang ondervraagd door de onderzoekers.’ 

 

Journalist 

 

HBVL230910#2 

‘Ook speurders uit het Antwerpse [...] opgetrommeld om 

alsnog een doorbraak te forceren in het onderzoek (lees: 

om Clottemans tot een betekenis te dwingen).’ 

 

Journalist 

HBVL230910#2 ‘Bij VT4 werden dan ook alle mogelijke interessante Journalist 
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CSI-afleveringen opgevraagd.’ 

 

HBVL280910#2 

Over verhoren: ‘Het was een lijdensweg. Ze hebben 

geprobeerd mij dingen te laten zeggen die ik niet wilde 

zeggen. “We hebben tijd ge zult wel bekennen”, klonk 

het dan.’ 

 

Els Clottemans 

 

HBVL290910#4 

‘Ook nog dit: de speurders hebben in hun zoektocht naar 

mogelijke daders gezocht naar personen met de 

schuilnamen [...] maar hebben die niet kunnen 

identificeren.’ 

 

Journalist 

 

HBVL011010#2 

‘[...] Eugeen Crabbé, door Clottemans als “haar beul” 

omschreven.’ 

 

Journalist 

 

HBVL011010#2 

‘Het verhoor van Els Clottemans duurde van 21.30 uur ’s 

avonds tot 5.20 uur de volgende ochtend.’ 

 

Journalist 

 

HBVL011010#3 

‘De speurders hebben achterhaald dat Els Clottemans in 

tien maanden tijd 70 keer op het appartement van 

Somers is geweest, terwijl ze in diezelfde periode 

‘slechts’ 34 keer op de club in Zwartberg is geweest.’ 

 

Journalist 

 

HBVL011010#6 

‘[...] ook Jan De Wilde [...] werd tijdens het gerechtelijk 

onderzoek niet altijd met fluwelen handschoentjes 

aangepakt.’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#2 

‘De Antwerpse speurders [...] hadden [...] niet alleen Els 

Clottemans en Marcel Somers maar ook Jan De Wilde 

[...] aan een audiovisueel verhoor onderwerpen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL051010#1 

‘Volgens Vic Van Aelst leverde het vier jaar durend 

onderzoek, de 8.000 bladzijden en meer dan 400 uren 

onderzoek een “schraal resultaat” op tegen Els 

Clottemans.’ 

Journalist & Vic Van 

Aelst 

 

HBVL051010#2 

‘Maar Nico Cilissen, afdelingshoofd van de 

moordbrigade, vond het allemaal nog wel meevallen. 

Van zijn zevenkoppige team waren drie, misschien vier 

mensen intensief met de zaak bezig geweest.’ 

 

Journalist 

 

HBVL051010#3 

‘De schaar werd een maand later in beslag genomen 

maar pas een jaar later uitgebreid onderzocht.’ 

 

Journalist 

 

HBVL091010#2 

Over verhoor Jan De Wilde door speurders: ‘Vraag na 

vraag hebben ze mij gesteld. de agenten hebben mij 

respectvol aangepakt, maar wel hard.’ 

 

Jan De Wilde 

 

HBVL121010#1 

‘De politie viseerde enkel Els Clottemans, sloot andere 

hypotheses en verdachten uit en hanteerde een 

‘tunnelvisie’. Dat zou de conclusie zijn van een 

Nederlandse professor [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL121010#2 

‘De politiemannen vroegen overigens enkel naar wat in 

hun kraam paste. Dingen die mij onschuldig leken, zoals 

naar CSI kijken, vonden zij belangrijk. En als ik iets 

positief over Els zei, werd er gezucht en geblazen.’ 

 

Getuige 

 

HBVL131010#8 

Over getuige vriendin Els Clottemans: ‘[...] haalde aan 

dat zij door een Tongerse politieman “niet-respectvol” 

was behandeld [...].’ 

 

Journalist 

 

Onderzoeksrechter(s) 
 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

DM051010#1 

‘Noelmans, die gisteren wel vaker naast de kwestie 

antwoordde, haalde zijn schouders op.’ 

 

Journalist 

 

HLN051010#3 

Toen Vic Van Aelst hem vragen stelde: 

‘Onderzoeksrechter Patrick Noelmans kon alleen maar 

de schouders ophalen.’  

 

Journalist  

 

HLN051010#3 

‘[...] die rustig uitlegde hoe lastig dit onderzoek was 

verlopen [...].’ 

 

Journalist  

 

HLN051010#3 

‘De onderzoeksrechter kreeg het wat op zijn heupen van 

de beschuldigde, maar bleef netjes en beleefd 

antwoorden.’ 

 

Journalist  
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HLN051010#7 

‘Kort voordien had de onderzoeksrechter geweigerd dat 

Clottemans’ eigen psychiater, Lieve Dams, inzage kreeg 

in het verslag van gerechtsdeskundige Dillen.’  

 

Journalist  

 

HBVL051010#5 

‘Onderzoeksrechter Noelsman schetste gisteren 

uitgebreid het gerechtelijk onderzoek.’ 

 

Journalist  

 

 

HBVL051010#5 

‘Ik heb haar uitvoerig verhoord, zeer uitvoerig. Haar 

verklaringen telde zes tot zeven bladzijden, wat 

uitzonderlijk is. Maar gezien haar ‘labiele’ 

achtergronden, heb ik er heel veel tijd ingestoken. 

Bovendien zat de pers er pal bovenop. Dat gaf extra 

druk.’ 

 

 

Onderzoeksrechter Patrick  

Noelmans.  

 

 
 

Onderzoeksgerechten 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

DS050110#1 

‘De Kamer van inbeschuldigingstelling heeft haar 

gisteren doorverwezen naar het assisenhof in Tongeren. 

De moord dateert al van november 2006.’ 

 

Journalist 

 

DM310810#1 

‘Els Clottemans, die eerder al een jaar in voorarrest zat, 

moest via de krant vernemen dat ze voor de duur van het 

proces wordt opgesloten in de gevangenis van Hasselt.’  

 

Journalist  

 

HBVL220410#2 

‘Bijna vier jaar nadat Els Van Doren [...] zal het proces 

van start gaan.’  

 

Journalist  
 

Advocaten burgerlijke partijen tijdens het assisenproces 
 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

DS180910#2 

‘Het proces is een confrontatie tussen twee ervaren 

strafpleiters.’ 

 

Journalist 

 

 

DS240910#2 

‘[...] aan de andere kant staat de bekendste strafpleiter 

van het land, Jef Vermassen [...]. Vermassen is bekend 

voor de vrijspraken die hij voor een assisenjury al heeft 

bekomen. De jongste jaren kiest hij steeds vaker de kant 

van de slachtoffer’. 

 

 

Journalist 

DS250910#2 ‘[...] Jef Vermassen reageerde zichtbaar geïrriteerd.’ Journalist 

 

DS161010#2 

Over Mike Vogeleer: ‘“Op de kap van hun dode moeder 

hebt u geld verdiend”, sneerde advocaat Jef Vermassen.’ 

Journalist & Jef 

Vermassen. 

DS191010#2 ‘Vermassen stelde zich in de positie van een profiler.’ Journalist 

 

 

 

DS191010#2 

 

 

Pleidooi Vermassen: ‘Els Clottemans was geëvolueerd 

van een vergeet-me-nietje, dat veel aandacht nodig had, 

naar een gifplant die een mooie zonnebloem 

kapotmaakte omdat die in de weg stond. [...] Ze is toen 

met een rubberbootje topless uit een vliegtuig 

 gesprongen. Geen wonder dat er in die periode in de VS 

een stijging was van het aantal ufo-meldingen.’ 

 

 

 

Jef Vermassen 

 

 

DS201010#1 

‘In hun pleidooien hebben advocaat Jef Vermassen en 

openbaar aanklager Patrick Boyen zich erg toegespitst op 

de persoonlijkheid van Clottemans. Ze baseerden zich op 

de gerechtsdeskundigen die haar 

persoonlijkheidsstoornissen en psychopathie toedichten.’  

 

 

Journalist 

 

DS211010#1 

‘Een bijzonder geëmotioneerde advocaat Vermassen 

haalde na afloop van de zitting zwaar uit naar de pro-

Clottemans mediacampagne [...].’ 

 

Journalist 

 

DS211010#3 

‘In zijn pleidooi vergeleek advocaat Jef Vermassen die 

mogelijke diefstal met de na-ijver tussen Hutu- en Tutsi-

vrouwen tijdens de genocide in Rwanda.’  

 

Journalist 

 

 

 

DS211010#6 

‘Advocaat Jef Vermassen voor en na de uitspraak het 

was een hemelsbreed verschil. [...] Na de uitspraak viel 

Vermassen de familie van het slachtoffer in de armen. 

Hij barste bijna in tranen uit voor de camera’s van de 

VRT. [...]. Minuten later sloeg de eerste oplucht om in 

boosheid. Boosheid om het “mediageile spel” dat de 

verdediging vier jaar lang in de media speelde. [...] 

 

 

 

Journalist 
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Vermassen was bijzonder misnoegd dat er ook buiten de 

rechtszaal een proces werd gevoerd.’ 

 

DS211010#6 

‘Enkel zij die het hele proces hebben gevolgd, weten wat 

de waarheid is. Het ging zelfs zo ver dat bepaalde 

personen met een hoop verstand (Brice De Ruyver in 

HLN), in krantenartikels gingen beweren dat we quatsch 

verkochten.’ 

 

Jef Vermassen 

 

DS211010#6 

Over motivering jury: ‘Heb je dat gehoord? Vijftien 

minuten lang moest de voorzitter een goed onderbouwde 

motivering voorlezen.’ 

Jef Vermassen 

 

DS211010#4 

Over Jef Vermassen: ‘De zoektocht naar materiële 

bewijzen noemde hij een methode van honderd jaar 

geleden, toen de champetter met zijn fiets langskwam en 

vingerafdrukken begon te nemen.’ 

 

Journalist 

 

 

DS101110#3 

‘Advocaat Jef Vermassen krijgt al enkele dagen 

politiebescherming. Na de doodsbedreigingen aan zijn 

adres als gevolg van een heuse haatcampagne op 

Facebook rijden patrouilles uit voorzorg dag en nacht om 

het halfuur voorbij zijn kantoor en zijn privéwoning.’ 

 

 

Journalist 

 

DM310810#1 

‘Met Jef Vermassen als raadsman van de aanklager 

tegenover Vic Van Aelst belooft het alvast te gaan 

knetteren in de rechtszaal. Inzet van de debatten is een 

levenslange opsluiting.’  

 

Journalist 

 

DM191010#1 

Over Jef Vermassen: ‘[...] waarop hij op zijn eigen, 

barokke manier in een bijna vier uur durend exposé 

aantoonde [...]’.  

 

Journalist 

 

HLN240910#1 

‘[...] meest succesvolle assisenpleiter Jef Vermassen 

[...].’ 

 

Journalist 

 

 

 

HLN240910#2 

‘Pech voor Clottemans, denkt iedereen dan. Vermassen 

draait al 35 jaar mee en begint hier aan zijn 82
ste

 

assisenzaak. Hij heeft een onevenaarbaar palmares, past 

zich als geen ander aan aan de aanwezigheid van tv-

camera’s [...] en is in de rol van burgerlijke partij soms 

meer te duchten dan de openbaar aanklager.’ 

 

 

 

Journalist 

 

HLN240910#2 

Over An Govers: ‘Meestal werkt ze aan de zijde van de 

grote meester [...]. Ze is bijzonder attent tijdens de 

debatten en pleit sober. Op grote processen zoals dit, 

werkt ze vooral in de schaduw.’  

 

Journalist 

 

HLN250910#3 

‘[...] zat Jef Vermassen [...] te koken op zijn bank. Hij 

werd afwisselend rood, bleek, keek naar het plafond en 

dook dan weg onder zijn bank.’  

 

Journalist 

HLN290910#5 ‘Vermassen gaat mee in de aanval.’ Journalist 

 

HLN021010#2 

‘Een wenende Jef Vermassen met glas water en zakdoek. 

Zijn medepleitster An Govers snikkend van verdriet.’ 

 

Journalist 

 

HLN021010#2 

‘Toen de lichten in de zaal aangingen veegde Jef 

Vermassen nog een traan weg. Zijn medepleitster An 

Govers weende tranen met tuiten.’ 

 

Journalist 

 

HLN021010#6 

‘Echtgenote steunt Vermassen op zwaarste 

 procesdag.’ 

 

Journalist 

 

HLN091010#1 

‘Ook Jef Vermassen en An Govers moesten hun tranen 

verbijten.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN191010#1 

‘Vermassen geeft Clottemans genadeslag.’ [...]. Jef 

Vermassen en An Govers hakten gisteren Els Clottemans 

vakkundig in mootjes tijdens hun vlijmscherpe 

pleidooien. de advocaten van de burgerlijke partij vatten 

de koe meteen bij de horens.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN191010#2 

‘Jef Vermassen keek even naar Vic Van Aelst en begon 

aan een urenlang pleidooi dat pas na twee uur ’s middags 

stopte.’ 

 

Journalist 

 

HLN191010#2 

‘Advocaat Jef Vermassen veegde in z’n urenlange 

redevoering elke verdachtmaking die naar een andere 

dader kan leiden van tafel.’ 

 

Journalist 
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HLN191010#3 

Jef Vermassen heeft het gras voor mijn voeten 

weggemaaid. Maar ik ga hier niet in herhaling vallen.’ 

 

Journalist  

 

 

HLN191010#4 

‘[...] de bagger die de advocaten van de burgerlijke 

partijen en de vertegenwoordiger van de maatschappij 

meer dan zes uur lang met onwrikbare overtuiging 

uitkieperden over Els Clottemans. Nu is de beschuldigde 

na meer dan honderd uren ‘inquisitie’ wel het één en 

ander gewoon [...].’ 

 

 

Journalist 

 

 

 

HLN191010#4 

‘Meester An Govers verzorgde in alle vroegte het 

aperitief. Voortreffelijk, maar jammer genoeg tegen een 

rotvaart, begon ze aan een drie kwartier durende rit die 

vertrok en eindigde in hetzelfde station [...]. Om haar 

minipleidooi kracht bij te zetten, richtte Govers zich 

rechtstreeks tot de beschuldigde en greep ze naar de erg 

werkzame techniek van de herhaling.’ 

 

 

 

Journalist 

 

HLN191010#4 

‘Jef Vermassen [...] serveerde een wervelend intens en 

snoeihard tiengangenmenu dat bijna vier uur in beslag 

nam en minstens even lang op de maag bleef liggen.’  

 

Journalist 

 

HLN201010#2 

Tijdens pleidooi Vic Van Aelst: ‘Vermassen zit met zijn 

breedste smile nota’s te nemen.’ 

 

Journalist 

 

HLN201010#2 

‘Meester Vermassen, gij zijt een troubadour. Een 

middeleeuwse zanger van levensliederen. Een beetje 

waarheid ‘mengelen’ met veel fictie en dan veel 

schudden.’ 

 

Vic Van Aelst 

 

HLN211010#3 

‘Meester Vermassen, gij legt veel te veel uit. En vandaag 

zijt ge ook nog nijdig tekeer gegaan.’ 

 

Vic Van Aelst 

 

HLN211010#8 

‘Jef Vermassen werd aan de trappen [...] opgewacht door 

een legertje fans en deelde zelfs handtekeningen uit.’  

 

Journalist 

 

 

HLN211010#16 

’82 assisenzaken gepleit, 15 vrijspraken behaald. Dat had 

spraakwonder en strafpleiter/criminoloog Jef Vermassen 

al achter de rug. Maar zijn 83
ste

 zaak [...] deden hem 

zichtbaar nog het meeste deugd. Topwerk in zijn lange 

carrière.’ 

 

 

Journalist 

HLN221010#19 ‘Volgende maand zelfs zaak zonder lijk.’ Jef Vermassen 

 

HLN221010#21 

‘Reeks van triomfen (onder meer dankzij gebrek aan 

bewijs.’ 

 

Jef Vermassen 

HLN261010#1 ‘TE KOOP T-shirt met successen Vermassen.’ Journalist 

 

HLN091110#1 

‘De strafpleiter wordt met de dood bedreigd na zijn 

overwinning in het proces op de parachutemoord. [...]. 

De steradvocaat krijgt nu bescherming en zijn 

eigendommen worden in de gaten gehouden.’ 

 

Journalist 

HLN161110#1 ‘Vermassen laat zich niet uit assisenhof jagen.’ Journalist 

 

 

HBVL180910#3 

‘Auteur, mediafiguur, een man met een indrukwekkend 

palmares [...]. Hij behaalde 14 keer een vrijspraak. [...]. 

Vermassen is vader van vier dochters. Hij woont in 

Lede. [...]. Hij is verzot op Limburg, zijn vrouw is 

afkomstig van Tongeren.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL250910#6 

‘Opvallend: Jef Vermassen [...] kwam gisterenochtend 

later dan zijn confraters aan en hield zich, tegen zijn 

gewoonte in, op de achtergrond.’  

 

Journalist 

 

HBVL300910#2 

‘[...] ziet u de advocaten Jef Vermassen en Vic Van Aelst 

broederlijk naast elkaar in de bus.’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#1 

Over videoverhoor Jan De Wilde: ‘Ook voor advocaat 

Vermassen was het allemaal even te veel.’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#2 

Over videoverhoor Jan De Wilde: ‘Ook advocaten Jef 

 Vermassen en An Govers moesten erg aangedaan hun 

zakdoek bovenhalen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#8 

‘Jef Vermassen [...] wilde een sereen proces en spreekt 

niet met de media.’ 

 

Journalist 

HBVL061010#3 ‘Zelf mevrouw Vermassen komt naar Somers kijken.’ Journalist 

 

HBVL061010#3 

‘Zij komt graag mee naar Limburg, net als ik. Ik kom 

ook graag naar Limburg. En dan brengen we een 

 

Jef Vermassen 
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bezoekje aan haar moeder, zei Vermassen.’ 

 

HBVL061010#5 

Op uiteenzetting van Vic Van Aelst: ‘[...] en ook Jef 

Vermassen dreigde ermee naar huis te gaan.’ 

 

Jef Vermassen 

 

 

HBVL071010#2 

‘Ik vind het komisch dat advocaten van tegenpartijen 

hier aan de toog verbroederen, terwijl ze in de rechtszaal 

elkaar de strot kunnen afbijten. Ah ja, daar moeten ze 

voor het oog van hun cliënten show spelen, hé.’ 

 

 

Zaakvoerder van café ’T 

Gerechtshof 

 

HBVL091010#2 

Over getuigenis Jan De Wilde: ‘Een muisstille 

assisenzaal leefde – of huilde zelfs – intens mee, 

advocaten incluis.’ 

 

Journalist 

 

HBVL091010#2 

‘Jef Vermassen speelde vervolgens advocaat van de 

duivel [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL121010#4 

‘Waarna Jef Vermassen weer een van zijn typische 

kritische oogwenken opdiepte.’ 

 

Journalist 

 

HBVL151010#2 

Over moeder Els Clottemans: ‘Toen moest ze nog een 

spervuur van vragen van Jef Vermassen ondergaan.’ 

 

Journalist 

 

HBVL161010#6 

Tijdens getuigenis Mike Vogeleer: ‘En Jef Vermassen 

ging, luid foeterend, nog een stapje verder [...].’ 

 

Journalist 

HBVL181010#1 ‘Uitkijken naar pleidooi van Jef Vermassen.’ Journalist 

 

HBVL181010#1 

‘Niemand twijfelt eraan: Vermassen zal met een sterk en 

ongemeen hard pleidooi uitpakken, hij zal alles uit de 

kast halen om de jury te overtuigen dat enkele en alleen 

Els Clottemans de dader is [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL191010#1 

‘Toppleiter Jef Vermassen hield gisteren een vurig 

pleidooi dat maar liefst drie uur lang duurde, maar geen 

seconde verveelde.’ 

 

Journalist 

 

HBVL211010#4 

‘Meteen na de uitspraak gisterenavond reageerde Jef 

Vermassen [...] ontzettend opgelucht. Maar ook furieus.’ 

 

Journalist 

 

HBVL211010#4 

‘Een uur eerder was Vermassen nog wit uitgeslagen toen 

hij te weten kwam dat tijdens het beraad de jury het 

veelbesproken vermiste rode make-uptasjes [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL211010#4 

‘En ja, ik geef graag toe dat ik deze zaak wel veel tranen 

heb gelaten. Echte tranen.’ 

 

Jef Vermassen 

 

HBVL231010#3 

‘Topadvocaat Jef Vermassen wordt neergesabeld in 

lezersrubrieken op internetsites.’  

 

Journalist 

 

HBVL231010#3 

‘Ik heb meester Van Aelst bedankt omdat hij zich zo fair 

heeft gedragen.’ 

 

Jef Vermassen 

 

HBVL251010#3 

‘‘Showbizz Jef’ en ‘anti-Vermassen’ op Facebook. 

Toppleiter Jef Vermassen is een hit op facebook.’ 

 

Journalist 

HBVL261010#4 ‘Clint verkoop T-shirts tegen Jef Vermassen.’ Journalist 

HBVL201110#1 ‘Jef Vermassen krijgt nog steeds politiebescherming.’ Journalist 

 

HBVL201110#1 

‘Sinds het arrest in de zaak Clottemans is hij bedolven 

onder de haatmails en de dreigbrieven. En ze blijven 

komen. Het heeft duidelijk sporen nagelaten. Vermassen 

ziet er bleek en vermoeid uit.’ 

 

Journalist 

 

Advocaten beschuldigde tijdens het assisenproces 
 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

DS240910#2 

‘Van Aelst is vooral bekend om zijn volkse taal en de 

manier waarop hij argumenten onderuit kan halen.’ 

 

Journalist 

 

DS250910#2 

‘[...] maar op het einde van de zitting heeft de advocaat 

van Els Clottemans al meteen voor vuurwerk gezorgd.’  

 

Journalist 

 

DS250910#3 

‘De kwaliteit van een film hangt af van de regisseur, en 

dit onderzoek had een slechte regisseur’.  

 

Vic Van Aelst 

 

DS250910#3 

‘Zij las de akte letterlijk voor, net zoals de openbaar 

aanklager dat daarvoor met de ‘akte van beschuldiging’ 

had gedaan. Daarna kwam Vic Van Aelst, die de jury 

zonder geschreven tekst aansprak.’ 

 

Journalist 

 

DS300910#2 

Over Eugeen Crabbé: ‘De twee hebben elkaar gisteren 

tijdens het plaatsbezoek de hand geschud. Met een 

persoonlijke vete heeft dit conflict niets te maken.’ 

 

Journalist 
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DS021010#1 

De verwachte clash tussen de advocaten van Clottemans 

en de onderzoekers [...] is er door tijdsgebrek niet 

gekomen.’ 

 

Journalist  

 

 

DS051010#1 

‘De advocaten [...] hebben de speurders gisteren wel 

kritisch ondervraagd, maar ze slaagden er maar half in 

om twijfel te zaaien. [...] De twee advocaten klopten 

gisteren opnieuw op de nagel van het slecht gevoerde 

onderzoek.’ 

 

 

Journalist 

 

DS051010#1 

‘Hoe ze ook probeerden, ze slaagden er niet in om te 

overtuigen.’ 

 

Journalist 

 

DS061010#1 

‘Op het einde van Somer’s getuigenis bestoken de 

advocaten van Clottemans hem met vragen.’ 

 

Journalist 

 

DS201010#1 

‘Tijdens de drie weken proces heeft de verdediging lang 

niet al haar beweringen hard kunnen maken.’ 

 

Journalist 

 

DS201010#2 

‘Het enige wat men de voorbij vier jaar heeft geprobeerd, 

is om filet américain van Els Clottemans te maken.’ 

 

Vic Van Aelst 

 

DS201010#2 

‘Emotie is zoals whisky, ze is alleen goed in kleine 

hoeveelheden.’  

Vic Van Aelst 

 

DS211010#3 

‘De advocate is aangedaan door de uitspraak van de 

jury.’  

Journalist 

 

DS211010#6 

‘De ontgoocheling bij Vic Van Aelst was immens. Zijn 

reactie was kort.’ [...]. Net voor de uitspraak was Van 

Aelst nog filosofisch.’  

 

Journalist 

DS211010#6 ‘Vic Van Aelst heeft gestreden en verloren.’ Journalist 

 

DM240910#1 

Vanaf dag één zal Vic Van Aelst samen met zijn 

confrater Katrien Van Der Straeten voluit voor de aanval 

gaan. [...] De verwachting is dat hij in de loop van het 

proces zijn woede zal bekoelen [...].’ 

 

Journalist 

 

DM250910#1 

De verdediging van Els Clottemans [...] heeft op de 

eerste procesdag fel van leer getrokken [...].’ 

Journalist 

 

DM051010#1 

‘[...] advocaten van Clottemans haalden alles uit de kast 

[...].’ 

Journalist 

 

DM201010#2 

Over advocaten Els Clottemans: ‘Met een helder, 

feitelijk en relatief kort betoog [...].’ 

 

Journalist 

 

 

HLN230810#1 

‘Het proces wordt ook een clash tussen de advocaten van 

de verdediging [...] en die van het slachtoffer en haar 

nabestaanden [...]. De twee pleiters staan diametraal 

tegenover elkaar en zullen voor vuurwerk zorgen.’ 

 

 

Journalist 

 

 

 

HLN240910#2 

‘Van Aelst heeft ongeveer twintig jaar assisenervaring 

[...]. Hij moet daarmee alleen het Vlaamse koningstrio 

Van Eeckhaut, Vermassen en De Man laten voorgaan. 

“De pleitende marktkramer” werd hij een tijdlang [...] 

genoemd. Omdat hij de meest hopeloze gevallen 

verdedigde [...]. Maar vooral omdat hij altijd zeer 

eenvoudig pleit. Geen proceduretwist en geen 

hoogdravende lyriek.  

 

 

 

Journalist 

 

HLN250910#1 

‘Op de eerste procesdag [...] heeft de advocaat van Els 

Clottemans meteen scherp uitgehaald nar het onderzoek.’ 

 

Journalist 

 

HLN250910#1 

Over de akte van verdediging: ‘Maar eigenlijk was de 

interventie van de ervaren strafpleiter al een bondig, 

krachtig en schitterend pleidooi [...].’  

 

Journalist 

 

HLN250910#2 

‘Van Aelst was zo emotioneel en op dreef dat hij zowaar 

al een heel pleidooi afstak [...].’ 

 

Journalist 

HLN300910#1 ‘Verdediging wankelt na bezoek aan paraclub.’ Journalist 

 

HLN300910#2 

‘Toch lijkt er elke dag één steentje uit de door 

Clottemans opgetrokken verdedigingsmuur te vallen.’ 

 

Journalist 

HLN300910#2 ‘Van Aelsts wil was wet.’ Journalist 

 

HLN181210#1 

‘Strafpleiter Vic Van Aelst (63), verdediger van de 

veroordeelde Els Clottemans, kruipt recht na “het verlies 

van zijn leven”.’ 

 

Journalist 

 

HLN011010#3 

Over Katrien Van Der Straeten: ‘Ze keek naar de ‘case 

officer’. Als blikken konden doden, spraken we 

 

Journalist 
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vanavond niet meer over Géne Crabbé. [...]. Als een 

scherp afgestelde mitrailleur vuurde ze vraag na vraag 

af.’  

 

HLN051010#3 

‘Vic Van Aelsts zware stem donderde door de Tongerse 

assisenzaal.’ 

 

Journalist 

 

HLN051010#3 

‘[...] waarop Vic Van Aelst en Katrien Van Der Straeten 

voor eens en voor altijd kipkap zouden maken van het 

onderzoek [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN091010#1 

‘Zelf de verdediging leek lamgeslagen door zoveel bot 

verdriet en besloot uit respect geen vragen meer te 

stellen.’ 

 

Journalist 

HLN131010#2 ‘Vic Van Aelst [...] reageerde woedend [...].’ Journalist 

 

HLN201010#1 

‘[...] Vic Van Aelst zaaide gisteren in zijn 

verdedigingsrede alvast grote twijfel bij de jury.’  

 

Journalist 

 

HLN201010#5 

‘Ze hadden bovendien opvallen minder woorden, 

emoties en tijd nodig om hun ding te doen.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN201010#5 

‘Waar Govers & Vermassen het hof maandag op een 

rijkelijk tiengangenmenu trakteerden, hielden Van Der 

Straeten en Van Aelst het gisteren bij een stevig ontbijt. 

Ook zij gijzelden van bij het begin de oren van de jury 

[...].’ 

 

 

Journalist 

 

HLN201010#5 

‘[...] van een welgemutste meester Vic Van Aelst, die 

tijdens zijn verdedigingsrede heel rustig, kalm, rationeel 

en bij wijlen erg komisch uit de hoek kwam.’ 

 

Journalist 

 

HLN211010#1 

‘Advocaat Vic Van Aelst zat als een uitgetelde bokser in 

zijn bak. Asgrauw.’ 

 

Journalist 

 

HLN211010#3 

‘Meester Van Aelst, gij zijt een stier, een kampioen 

slalommen. Gij verdient goud in de discipline 

ontwijkend pleiten.’ 

 

Journalist 

 

HLN211010#3 

‘Hij gaf één van de sterkste pleidooien uit zijn lange 

loopbaan.’  

 

Journalist 

 

HLN211010#9 

‘Nochtans was het pleidooi van Van Aelst ook gisteren, 

weer briljant in alle eenvoud en menselijkheid.’ 

 

Journalist 

 

HLN221010#1 

‘De verdediging was zo murw na het schuldarrest [...] dat 

ze grootste moeite had om nog weerwerk te bieden.’ 

 

Journalist 

 

HLN231010#4 

‘Levensgenieter in toga wordt hij genoemd. Vic Van 

Aelst [...] maakt er niet om, imago is niet aan hem 

besteed.’ 

 

Journalist 

 

 

 

 

HBVL180910#3 

‘Vic Van Aelst heeft de reputatie altijd resultaat te halen, 

zelfs in hopeloze gevallen. Zijn formule is volgens 

assisenwatchers eenvoudig: hij vermijdt 

procedurekwesties en gebruikt een volkse taal. Hij kan 

goed improviseren en hij gaat ervan uit dat een volksjury 

zo weinig van het dossier afweet als hijzelf. [...] zijn 

wieg stond er naast het voetbalveld. Hij is de enige zoon 

van een arbeider, die aan de band werkte [...]. Als 

overtuigde Vlaming woont hij in Asse [...].’ 

 

 

 

 

Journalist 

 

HBVL180910#3 

‘[...] belooft een keiharde clash te worden tussen 

advocaten Vic Van Aelst [...] en Jef Vermassen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL250910#2 

‘[...] heeft advocaat Vic Van Aelst ongemeen scherp 

uitgehaald naar de hoofdspeurder in het onderzoek [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL250910#2 

‘De advocaat Van Els Clottemans kwam [...] als een 

duivel uit een doosje. Op furieuze wijze hekelde hij het 

hele onderzoek [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL250910#3 

‘[...] en haar advocaten niet van plan zijn om zich tijdens 

dit proces als makke lammetjes naar de slachtbank te 

laten leiden, werd al meteen duidelijk.’ 

 

Journalist 

HBVL280910#6 ‘Naar de laatste speurders heeft Vic Van Aelst al 

ongemeen hard uitgehaald. Hij noemde hem een 

‘prutser’ en een ‘slechte regisseur’.’ 

Journalist 

HBVL290910#1 ‘Barst in verdediging van Els Clottemans.’ Journalist 

HBVL290910#1 ‘Tot de verwachte rechtstreekse clash tussen de Journalist 
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advocaten van Clottemans en de speurders kwam het 

niet.’ 

 

HBVL300910#4 

‘Een zichtbaar geagiteerde Vic Van Aelst vuurde [...] 

vragen af [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL011010#4 

Over verbod spreken tot de pers: ‘Van Aelst liet 

doorschemeren dat hij niet al te lang zijn mond zou 

houden, dat er de komende dagen wel weer een 

microfoon onder zijn neus mag worden geduwd.’ 

 

Journalist 

 

HBVL041010#1 

Over Els Clottemans onder speciale bewaking: ‘Haar 

advocaten, die een spreekverbod kregen opgelegd, willen 

geen commentaar geven op de maatregel.’ 

 

Journalist 

 

HBVL051010#1 

‘[...] heeft de verdediging zoals verwacht hard uitgehaald 

[...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL051010#2 

‘[...] Vic Van Aelst heeft gisteren met de botte hakbijl 

uitgehaald naar de speurders van de parachutemoord.’ 

 

Journalist 

 

HBVL051010#2 

‘En een foeterende Van Aelst gaf er vervolgens nog een 

extra lap op.’  

 

Journalist 

 

 

HBVL061010#5 

‘Van Aelst gooide uiteindelijk de handdoek in de ring en 

plofte ostentatief in zijn zetel. Hij gromde iets 

onverstaanbaars dat het werk hem onmogelijk werd 

gemaakt. De eerste echte clash tussen de bekende 

strafpleiters was hiermee een feit.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL131010#1 

‘[...] en deed Clottemans’ advocaat Vic Van Aelst uit 

zijn vel springen.’ 

 

Journalist 

HBVL131010#8 ‘Een geïrriteerde Vic Van Aelst [...].’ Journalist 

 

HBVL151010#4 

‘De verdediging van Clottemans was dinsdag nog zowat 

ontploft bij het horen van nieuwe elementen [...].’ 

 

Journalist 

HBVL161010#3 ‘Vic Van Aelst troost Karol.’ Journalist 

 

HBVL181010#1 

‘Ongetwijfeld zullen zij het gevoerde strafrechtelijk 

onderzoek, de ‘tunnel-visie’ van de onderzoekers, 

nogmaals hekelen.’ 

 

Journalist 

 

 

 

HBVL201010#2 

‘Neem twee horentjes. Plaats die op het voorhoofd van 

een grimassende Vic Van Aelst, en voor je staat plots de 

baarlijke duivel. De advocaat van Clottemans prikte 

gisteren – althans figuurlijk – met zijn drietand in de 

billen van Jef Vermassen. Meester Van Aelst was een 

dag eerder immers ‘not amused’ geweest na het pleidooi 

van tegenstrever Jef Vermassen.’ 

 

 

 

Journalist 

HBVL201010#2 ‘Van Aelst opende gisteren in zijn eigen typische stijl.’ Journalist 

 

HBVL201010#2 

‘Van Aelst vertelde het allemaal met een stevige grijns, 

maar hij meteen ook toe in een enorm moeilijke positie 

te zitten.’  

 

Journalist 

 

HBVL201010#2 

‘En vervolgens probeerde Van Aelst de jury ook met de 

sentimentele schaar te bespelen. Met een waarschuwend 

vingertje [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL201010#5 

‘Katrien Van Der Straeten, co-pleiter van Vic Van Aelst, 

startte gisteren met een vurig pleidooi om de onschuld 

van haar cliënte in de verf te zetten.’ 

 

Journalist 

 

HBVL211010#14 

‘Met een laatste tijgersprong vocht Vic Van Aelst voor 

de vrijheid van Clottemans.’ 

 

Journalist 

 

HBVL221010#5 

‘Ondanks de zware straf voor zijn cliënte is ook Vic Van 

Aelst opgelucht dat het proces erop zit. [...]. Het mag 

enigszins verwonderen, maar echt ontgoocheld in de 

straf is Van Aelst niet.’ 

 

Journalist 

 

HBVL221010#6 

‘Meteen na het verdict rende Katrien Van Der Straeten 

naar haar cliënte [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL231010#3 

 

‘Nu de teerling is geworpen, gaat confrater Vic Van 

Aelst zich dit weekend met zijn fazanten bezig houden.’ 

 

Journalist 
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Getuigen 
 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

DS180910#1 

‘De vrouw zag in haar keurig verzorgde struiken een 

lichaam liggen [...].’ 

 

Journalist 

 

DS180910#1 

‘Toen Somers merkte dat Els Van Doren in de 

problemen kwam, probeerde hij dichter bij haar te 

komen. Maar het lukte niet. Hij kon niet anders dan 

toekijken hoe zij onherroepelijk naar beneden suisde.’ 

 

Journalist 

 

DS011010#1 

‘De speurders van de federale gerechtelijke politie 

kwamen getuigen over haar moeilijke gedrag tijdens de 

verhoren, en ze waren niet mals voor de beschuldigde.’ 

 

Journalist 

 

 

DS011010#1 

‘Gisteren kwamen de juryleden te weten dat de 

Nederlandse veertiger ondanks zijn hysterie toch de 

helderheid van geest had om de gsm uit de zak van de 

dode Els Van Doren te halen. [...]. hij was helder genoeg 

om te beseffen dat die sms’en zouden verraden dat hij 

een relatie met Els had.’ 

 

 

Journalist 

 

DS041010#1 

Over Marcel Somers: ‘Zo vertelde hij onder meer dat zij 

zich seksueel aan hem opdrong vlak na de dood van Els 

Van Doren.’ 

 

Journalist 

 

DS051010#1 

Over afgespeeld videoverhoor van Jan De Wilde: 

‘Zakdoeken moesten worden bovengehaald.’ 

 

Journalist  

 

DS061010#1 

‘[...] Marcel Somers, met nerveus trillende handen 

tegenover het Limburgse hof van assisen [...].’ 

 

Journalist 

 

DS061010#1 

‘Hij noemt zichzelf de “katalysator” in de 

parachutemoord. Hij had tegelijk een relatie met Els Van 

Doren en met Els ‘Babs’ Clottemans.’ 

 

Journalist 

 

DS061010#1 

‘In zijn meer dan drie uur durende getuigenis heeft 

Somers het ook over zijn voor Els Van Doren [...].’ 

 

Journalist 

 

DS081010#2 

‘Tijdens het proces zelf kwamen gisteren leden van de 

parachuteclub in Zwartberg getuigen. Echt lovend waren 

de meeste niet over Clottemans.’ 

 

Journalist 

 

DS081010#2 

Over getuigenis: ‘Haar ex-vriendje [...] nuanceerde wel 

[...].’ 

 

Journalist 

 

 

 

 

DS091010#1 

‘Vechtend tegen de tranen vallen ze elkaar na de 

getuigenis in de armen. De 17-jarige jongen is een kop 

groter dan zijn vader, maar wordt breekbaar als een klein 

kind wanneer hij om de hals van Jan De Wilde hangt. 

Zijn 19-jarige zus duwt zich tegen de borst van hun 

vader. [...]. Zijn zachte stem begint voor het eerst tijdens 

de getuigenis te breken [...]. De hele assisenzaal leeft 

mee met de man die vertelt hoeveel 

 pijn het verlies van zijn vrouw nog altijd doet.’ 

 

 

 

 

Journalist 

 

DS111010#1 

Over getuigenis Jan De Wilde: ‘Hij heeft de hele 

assisenzaal op anderhalf uur tijd overtuigd van zijn 

oprechte pijn en verdriet.’ 

 

Journalist 

 

 

DS111010#1 

‘[...] idem voor Marcel Somers. De flamboyante 

Nederlander is naar eigen zeggen zijn “levensvreugde” 

kwijt sinds de dood van Els Van Doren. De vraagt blijft 

ook wat hij te winnen had bij haar dood.’ 

 

 

Journalist 

 

DS121010#1 

Over een getuige: ‘[...] is niet mals voor de jonge vrouw 

die bijna elke vrijdag optrok met hem en zijn vrienden.’  

 

Journalist 

 

DS151010#1 

‘Vermomd en met een vals e-mailadres heeft de 

parachutist Mike foto’s van Clottemans, Van Doren en 

Marcel Somers verkocht. Hij verdiende er zeker 4.300 

euro aan.’ 

 

Journalist 

 

DS151010#1 

Over Mike Vogeleer: ‘Met zijn bekentenis heeft hij een 

bommetje op het proces gegooid. Hij is de beste 

parachutist van België en volgens sommigen van 

Europa.’  

 

Journalist 
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DS161010#1 

Over de getuigenissen van de kinderen van Els Van 

Doren: ‘De twee kinderen [...] doe de emoties door de 

zaal gieren. [...] hoe harder hij tegen zijn emoties vecht, 

hoe intenser zijn immense verdriet wordt.’  

 

Journalist 

 

DS161010#1 

‘En toch kwam er gisteren geen woord van haat over de 

lippen van Karol en Vincent De Wilde. Met bibberende 

handen, elastieken benen maar met een kaarsrechte rug 

nam Vincent De Wilde [...].’ 

 

Journalist  

 

DS161010#1 

Over de getuigenis van Karol De Wilde: ‘[...] grijnst 

Karol door haar tranen heen.’ 

 

Journalist 

 

DS161010#2 

Over Mike Vogeleer: ‘De schuilnaam waarmee hij zijn 

handeltje had opgezet was “pipo”.’ 

 

Journalist 

DM240910#1 ‘Ladies man Marcel.’ Journalist 

 

DM280910#1 

‘Het was een zonnige dag en D’hont was buiten de was 

aan het ophangen. [...] de stem van D’hont sloeg over.’  

 

Journalist 

DM011010#1 ‘Eugeen Crabbé [...] was op zoek naar eerherstel.’ Journalist 

 

DM011010#1 

‘De getuigenissen van [...] Nico Cilissen en Eugeen 

Crabbé [...] was weinig bemoedigend voor de 

verdediging van Clottemans.’ 

 

Journalist 

 

DM011010#1 

‘Tijdens de uiteenzetting van de speurders viel echter 

ook op hoe ze hun persoonlijke bedenkingen lieten 

doorsijpelen in hun processen-verbaal.’ 

 

Journalist 

 

DM051010#1 

‘Geen nek. [...] Chef moord bij de Tongerse federale 

gerechtelijke politie, kon gisteren geen enkel objectief 

gegeven voorleggen [...].’  

 

Journalist 

 

DM051010#1 

Over vraagstelling door advocaten Els Clottemans: 

‘Opvallend: case officer Eugeen Crabbé [...] werd 

voorzichtig gemeden.’ 

 

Journalist 

 

 

 

DM061010#1 

‘Hij kwam, zag en knalde als een bulldozer over de 

beschuldigde en haar raadslieden. [...] wat volgde wat 

een non-stop spraakwaterval van anderhalf uur, die met 

de minuut aanzwelde tot een karaktermoord van Els 

Clottemans [...]. De titel die in flikkerende neonletters 

boven Somers’ tussenkomst hing, zo moesten de 

toehoorders begrijpen, was dat Els Van Doren zijn beste 

vriendin was.’ 

 

 

 

Journalist 

DM061010#1 ‘Somers wiebelde van het ene been naar het andere.’  Journalist 

DM061010#1 ‘Somers heeft al 15 maanden niet meer gesprongen.’ Journalist 

 

DM081010#1 

‘[...] hebben de leden van de parachuteclub in zwartberg 

een weinig sympathiek beeld geschetst van Els 

Clottemans. Zoniet iedereen vond haar vervelend en 

opdringerig.’ 

 

Journalist 

 

DM091010#1 

‘Achter de rug van Van Doren dook Somers ook met 

Clottemans in bed.’ 

 

Journalist 

 

DM121010#1 

‘De schier onophoudelijke stoet leden van de 

parachuteclub in Zwartberg trok gisteren opnieuw [...] 

voorbij. Sommigen hadden waar aardigs te zeggen over 

Els Clottemans, andere niet.’ 

 

Journalist 

 

 

DM121010#1 

Over getuigen van de verdediging: ‘In al hun naïviteit 

waren de vriendinnen die Els Clottemans maakte [...] 

veruit de meest ontwapende getuigen. Het was 

overduidelijk dat hun passage in Tongeren op voorhand 

was doorgepraat met de verdediging, maar dat maakte 

het er niet minder geanimeerd op.  

 

 

Journalist 

 

DM131010#1 

‘Somers weerde zich vorige week als een duivel in een 

wijwatervat om alle schuld op Els Clottemans te 

schuiven.’  

 

Journalist 

 

DM131010#1 

Over Mike Vogeleer: ‘[...] diende zich aan als de ideale 

schoonzoon: nette jeans, sobere trui, geduldig, galant, 

open blik.’  

 

Journalist 

 

DM151010#1 

‘Kroongetuige gaat onderuit. Van de geloofwaardigheid 

van Mike Vogeleer [...] blijft geen spaander meer heel.’  

 

Journalist 
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DM151010#1 

‘Alsof zijn neus bloedde ging Vogeleer nadien nog eens 

bij Story zijn zakken vullen.’ Hij presenteerde zich als 

kroongetuige par excellence die triomfantelijk met het 

ontbrekende stukje van de puzzel kwam.’ 

 

Journalist 

DM161010#1 ‘Getuigen zonder haat noch vrees.’ Journalist 

HLN250910#5 ‘[…] ladies’ man Marcel Somers […].’ Journalist 

 

HLN280910#4 

‘Zes ooggetuigen [...] beschreven in detail wat ze zagen 

[...].’ 

 

Journalist 

 

HLN280910#4 

Over getuige: ‘De vrouw liep dan snel naar de plek 

vanwaar de slag was gekomen: het bloemperk bij haar 

wasdraad, vier meter vanwaar ze stond.’ 

 

Journalist 

 

HLN290910#1 

‘Er wordt ook even gelachen (na verkeerde eed 

getuige).’  

 

Journalist 

 

HLN290910#1 

‘[...] zorgde voor het eerst voor een kleine catharsis in de 

uiterst gespannen assisenzaal. De vrolijke bakkersvrouw 

[...] over iets triviaals moest komen getuigen, zwoer niets 

vermoedend een verkeerde eed.’  

 

Journalist 

 

HLN290910#5 

‘Al moesten ze [...] toegeven dat ze pas twee jaar na de 

feiten ondervraagd werden over hun interventie en 

eigenlijk niet meer zo goed wisten wat er die 

novemberdag nu wel en niet gezegd was.’ 

 

Journalist 

 

HLN300910#2 

‘[...] deed er een emotionele getuigenis. Toen hij over 

Els Van Doren sprak, kreeg hij zelfs even tranen in de 

 ogen.’ 

 

Journalist 

 

HLN300910#8 

Over ‘springvriendinnen’ Els Van Doren: ‘[...] moeten 

volgende week getuigen op het moordproces van hun 

beste maatje. Met een loden verdriet in de schoenen.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN011010#3 

‘Crabbé viel voor het eerst uit zijn rol van rustige, 

objectieve speurder. [...] de speurders beschreven de 

buitenechtelijke avonturen van Els Van Doren met 

Marcel Somers als ‘een mooie relatie’ waar Clottemans 

zich wilde tussenwringen.’ 

 

 

Journalist  

 

HLN011010#3 

‘Crabbé en zijn secondanten begonnen te zweten. Er 

werd wat geaarzeld, wat ge-euh-t, soms naast de kwestie 

geantwoord.’ 

 

Journalist  

 

HLN021010#2 

‘IEDEREEN HUILT bij verhoor weduwnaar op proces-

Clottemans.’ 

 

Journalist  

 

HLN021010#2 

‘Getuigenis bedrogen echtgenoot laat niemand 

onbewogen [...].’ 

 

Journalist 

HLN051010#3 Cilissen dreunde zijn klassieke lijstje af.’ Journalist 

 

 

 

HLN061010#1 

Over Marcel Somers: ‘[...] een niet overdreven knappe, 

maar ook niet onaantrekkelijke man – bleef er geen 

spaander heel van de beschuldigde. De vlotte 

Nederlander was hypernerveus en zichtbaar 

ongemakkelijk, maar hij sprak recht vanuit zijn 

onderbuik. Vanaf de eerste seconde werd duidelijk dat 

‘Mars’ voluit ging [...]. Het was lange tijd geleden dat we 

iemand zagen die zo zeker is van zijn zaak. 

 

 

 

Journalist 

 

 

HLN061010#2 

Over Marcel Somers: ‘Nerveus en opgefokt, maar 

zelfbewust en knal vanuit zijn onderbuik. [...]. Als een 

TGV op kruissnelheid denderde de gemeenschappelijk 

minnaar van de twee Els’en op [...]. [...] maakte de 

Nederlander brandhoud van Els Clottemans.’ 

 

 

Journalist 

 

 

 

HLN061010#2 

‘Toen Somers iets na vieren de zaal betrad – 

hypernerveus, met bevende handen – toonde hij zich 

nochtans enkele seconden en stroef en voelde hij zich 

zichtbaar ongemakkelijk. Schuifelend met zijn voeten, de 

getuigenbank omklemmend met beide handen, lurkend 

aan een flesje spa rood om zijn mond uit de droogte te 

helpen. Hij werd dan ook voor de leeuwen gegooid.’ 

 

 

 

Journalist 

HLN061010#2 Over Marcel Somers: ‘Een smeerlap bovendien want, Journalist 
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ondertussen at hij – onder meer op vrijdagavonden – ook 

steevast van Els Clottemans. Liefde? Lust, ja, een 

immoreel seksbeest!’ 

 

 

 

HLN061010#2 

‘Wie zo over Somers dacht, kreeg echter uiterlijk noch 

innerlijk de vermeende hengst te zien. Noch de smeerlap. 

‘Mars’ blijkt een pezige, kleine man. Mager en taai. Niet 

overdreven knap, maar zeker ook niet onaantrekkelijk. 

Grote, levendige, blauwe ogen. Donderblonde, dunne 

haren in een coupe militaire geknipt. Gekleed in een 

jeans, met daarboven een blauwwit gestreepte 

matrozentrui en een sportieve vest. Afschuwelijk vlot, 

dat wel. Welbespraakt en eigengereid. Maar ook 

indringende oprecht.’ 

 

 

 

Journalist 

 

 

HLN061010#2 

‘Mars was intussen op snelheid. En bijzonder goed 

voorbereid. Hij had zelfs een tijdlijn gemaakt van de 

gebeurtenissen en zijn betrokkenheid daarin. Een tiental 

blaadjes, met een nietje bijeengehouden, waarin hij de 

belangrijkste accenten met kleurtjes had aangeduid. Druk 

gesticulerend, met vaste, zelfverzekerde stem overliep hij 

zijn dossier.’  

 

 

Journalist 

 

HLN061010#2 

‘Mars toonde zich ettelijk keren erg schuldbewust. Nooit 

dramatisch. Weerom oprecht.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN061010#4 

‘Minnaar van Els en Els bereidde marathonzitting zeer 

goed voor. Zelfverzekerd op het arrogante af. Zeer goed 

voorbereid. [...]. Zo verscheen [...] met in zijn kielzog 

een mooie, donkere jongedame. De opvolgster van Els 

en Babs?’ 

 

 

Journalist 

 

HLN081010#2 

‘hier schier eindeloze defilé van getuigen die gisteren 

nog maar eens een reeks vernietigende zaken kwamen 

vertellen over haar persoonlijkheid – opdringerig, 

aandachtsziek, hysterisch –  [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN081010#2 

‘[...] terwijl omzeggens alle getuigen erg veel last hadden 

van hun geheugen, zo vier jaar na de feiten, [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN081010#3 

‘De getuigen verklaarden ook vrij unaniem dat het zo 

goed als onmogelijk is een parachute in de hangar te 

saboteren. Al lieten sommigen een opening.’ 

 

Journalist 

 

HLN081010#3 

‘Maar getuige Palmen liet gisteren niet meteen een 

grandioze indruk. Wel die van iemand die bij de 

speurders ‘gebabbeld’ had en nu gegeneerd leek als hij 

geconfronteerd werd met zijn hersenspinsels.’ 

 

Journalist 

 

HLN081010#4 

Over ex-vriendje Els Clottemans: ‘Rustig en zonder enig 

wrok kwam hij gisteren getuigen [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN081010#6 

‘[...] meteen ook de allereerste getuige die aarzelend 

richting Jan De Wilde wees [...].’ 

 

Journalist 

 

 

HLN091010#1 

Over getuigenis Jan De Wilde: ‘Met loden schoenen, 

trillende handen en een ijle stem. Met in zijn rug, links 

achter hem, onder dat monstrueuze schilderij van een 

lijdende Christus aan het kruis: zijn familie. [...] aan 

mekaar vastgeklonken. Als een onbreekbare ketting. 

 

 

Journalist 

 

 

HLN091010#1 

‘Stil, teruggetrokken, naïef, bescheiden, betrouwbaar, 

bezadigd, geen gladde prater, niks arrogantie, nul 

hormonaal kabaal. Dat Jan De Wilde de absolute 

tegenpool is van Marcel Somers, werd gisteren pijnlijk 

duidelijk in elk woord dat hij eruit perste. De juwelier 

begon aanvankelijk nerveus maar rustig, met ingehouden 

en vaak moeilijk hoorbare stem te antwoorden [...].’ 

 

 

Journalist 

 

HLN091010#5 

‘[...] na een emotioneel en pakkende getuigenis van 

weduwnaar Jan De Wilde. [...]. Als toehoorder kon je de 

pijn en het verdriet van die man en zijn kinderen bijna 

fysiek voelen.’ 

 

Journalist 

 

HLN091010#5 

Over getuige: ‘De barman [...] leek het prototype van 

iemand die zichzelf graag interessant maakte en die je op 

 

Journalist 
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den duur alles kan doen zeggen.’ 

 

HLN091010#5 

Over Marcel Somers: ‘Hij kwam via de achteringang en 

verdween weer als een dief in de nacht. Tussendoor wel 

praat voor tien. Als Clottemans een virus is in deze zaak, 

dan Marcel toch een microbe.’ 

 

Journalist 

 

HLN121010#2 

‘[...] dat de antwoorden van de getuigen wel vrij vlotjes 

kwamen [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN131010#2 

‘Mike Vogeleer leek niet uit zijn lood geslagen door het 

tumult.’ 

 

Journalist 

 

HLN131010#3 

‘Wel nog een keer over het soortelijk gewicht van de 

kroongetuigen waarmee het dossier tegen Clottemans in 

elkaar getimmerd is.’ 

 

Journalist 

 

HLN131010#3 

‘Eerder passeerde al de fantasierijke barman van de 

paraclub, die door de speurders gemarineerd werd tot 

zijn kassa klopte.’ 

 

Journalist 

 

 

 

 

 

HLN131010#3 

‘Gisteren was het de beurt aan Mike Vogeleer, nog zo’n 

onwrikbare hoeksteen van de aanklacht tegen 

Clottemans. Keurige jongen [...]. Maar wie gelooft 

iemand als Mike Vogeleer? Wij alvast niet. De 

schijnbaar perfecte schoonzoon, de onkreukbare [...]. 

Gemaskerd verscheen hij op de afspraken. Minstens twee 

keer verkocht hij foto’s. [...]. Hij dacht slim te zijn [...] 

maar ondanks alle geheimdoenerij was hij een amateur. 

Onze redactie heeft de bewijzen van zijn handeltje. Wie 

gelooft zo’n kroongetuige nog?’ 

 

 

 

 

 

Journalist 

 

HLN161010#1 

‘[...] de kinderen van slachtoffer Els Van Doren, 

getuigden gisteren pijnlijk emotioneel op het proces 

[...].’ 

 

Journalist 

 

HLN161010#2 

‘Vooral Vincent had het moeilijk. Zijn zus stond naast 

hem en legde liefdevol een arm om zijn middel. Ze zijn 

kinderen uit een gebroken gezin. Gebroken door een 

genadeloze moordenaar.’ 

 

Journalist  

 

HLN161010#3 

‘Een kind zonder moeder is al een bloem zonder regen, 

zeggen ze in India. Dat zagen we gisteren in tweevoud.’ 

 

Journalist 

 

HLN161010#3 

‘In de knop gebroken. Met trillende, hese stemmen. 

Snikkend vanuit hun middenrif. De pijnlijke emotionele 

getuigenissen van [...] de zoon en dochter [...], sneden 

recht door het hart.’  

 

Journalist 

 

 

HLN161010#3 

‘De opgeschoten knaap, pas dertien toen zijn moeder 

stierf. [...]. zijn lange benen trilden onafgebroken. Er 

vielen elektrisch geladen stiltes tussen zijn antwoorden 

en hij brak soms minutenlang uit in onbedaarlijk huilen.’ 

 

 

Journalist 

 

 

HLN161010#3 

‘De knappe rijzige dochter [...] begon meer beheerst en 

ingehouden aan haar getuigenis. Zei trillend dat ze 

nachten had nagedacht over wat ze zou zeggen. [...]. 

Door haar hese stem klonk meer woede dan bij haar 

broer.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN161010#4 

‘Een stuk minder triomfantelijk en zelfverzekerd dan bij 

zijn eerste passage. Zo verscheen Mike Vogeleer [...] 

voor een publieke bolwassing.’ 

 

Journalist 

 

HLN161010#4 

Over Mike Vogeleer: De gevallen kroongetuige droop af 

als een geslagen hond.’ 

 

Journalist 

 

HLN161010#5 

‘Maria Pijls (79), de levenswijze en übercorrecte moeder 

van Marcel Somers, kwam gisteren in het zog van zijn 

drie broers getuigen.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN161010#5 

‘Over een waardige passage gesproken. [..] de 

schoonheidsspecialiste op rust deed dat met de allure van 

une grande dame: stijlvol, wijs en correct. Met een hart 

vol liefde, maar toch niet gespeend van de kritiek op haar 

Benjamin.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL280910#3 

‘Paula Dhont kreeg het erg moeilijk toen ze terugdacht 

aan de achttiende november vier jaar geleden [...].’ 

 

Journalist 
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HBVL280910#3 

‘Ook al is het een vertrouwd beeld, ze kijken nog elke 

keer naar omhoog als ze het “specifieke” geluid horen 

van een parachute die opengaat.’ 

 

Journalist 

HBVL280910#4 ‘Marcel wiste sms’jes op telefoon van Els.’ Journalist 

 

HBVL280910#4 

‘Ook al was de man in alle staten, keek hij oprecht 

bezorgd over zijn verongelukte minnares, toch had hij 

één helder moment [...].’ 

 

Journalist 

 

 

 

HBVL280910#6 

Over speurder: ‘Verguisde speurder getuigt vandaag. 

Crabbés grote voorbeeld is zijn overleden schoonvader 

[...]. Crabbé wordt in gerechtelijke kringen omschreven 

als een pitbull die zich in elk onderzoek vastbijt en nooit 

loslaat, een harde werker, de integriteit zelve. Hij duldt 

geen grootspraak. Door zijn doorgedreven onderzoek in 

de moord gepleegd door [...].’ 

 

 

 

Journalist 

 

HBVL290910#1 

Over de voorzitter van de paraclub en de centrumleider: 

‘[...] hadden weinig lovende woorden over voor 

Clottemans.’ 

 

Journalist 

 

HBVL290910#3 

Over voorzitter paraclub: ‘[...] liet zich gisteren uiterst 

lovend uit over Els Van Doren [...]. Over Els Clottemans 

klonk hij daarentegen heel wat minder positief.’ 

 

Journalist 

 

HBVL300910#3 

Over materiaalmeester van de club: ‘[...] zorgde voor 

tranen bij de kinderen van Els Van Doren toen hij over 

hun moeder vertelde.’ 

 

Journalist 

 

HBVL011010#2 

‘Crabbé, netjes in maatpak, bracht het hele verhaal heel 

rustig en vlot.’ 

 

Journalist 

 

HBVL011010#6 

‘Toch liet onderzoeker Eugeen Crabbé gisteren duidelijk 

verstaan dat hij bij het eerste verhoor van Jan De Wilde 

al aan diens “oren had getrokken”.  

 

Journalist 

 

HBVL011010#12 

‘De joviale frituuruitbater was wel onder de indruk van 

het assisenproces.’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#1 

‘Jan De Wilde stort hart uit op video. ZAAL IN 

TRANEN.’ 

 

Journalist  

 

 

HBVL021010#11 

Over videoverhoor Jan De Wilde: ‘Het was de getuigenis 

van een reddeloos verloren man die gebukt gaat onder de 

dood van zijn vrouw en zwaar bezorgd is om zijn 

kinderen.’ 

 

 

Journalist  

 

HBVL021010#3 

Over Marcel Somers: ‘Conclusie van de Eindhovense 

systeemprogrammeur en loverboy [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#6 

‘Kristel Jansens benadrukte dat zij altijd met een zo 

weinig mogelijk voorkennis aan een zaak begint.’ 

 

Journalist 

 

HBVL061010#1 

‘Bijna vier uur lang is kroongetuige Marcel Somers [...] 

op de rooster gelegd.’ 

 

Journalist 

 

HBVL061010#1 

‘Somers schuwde de media-aandacht bij zijn aankomst 

gisterenmiddag. In de rechtszaal kwam hij nochtans heel 

zelfzeker over.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL061010#2 

‘De minnaar van Els Van Doren, tegelijk het 

seksvriendje van Els Clottemans, presenteerde zich 

dinsdag een tikkeltje zenuwachtig voor een volgepakte 

zaal. Maar als snel bleek de Eindhovenaar een vlotte 

prater die geen blad voor de mond nam. Met een klein 

hartje weliswaar, want ootmoedig nam hij de morele 

schuld voor de moord op zich.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL061010#2 

Over Marcel Somers: ‘[...] zo stak de man – gekleed in 

een opvallend sportieve outfit – van wal.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL061010#3 

Over Marcel Somers: ‘Sportschoenen, jeans, T-shirt 

onder een sportjasje. Een rugzak in de hand. Kort 

geschoren haar. Kleiner dan verwacht. Een nette 

sportieve verschijning. Zelfverzekerd ook. En opgelucht, 

zo leek het, dat hij het allemaal eens kon vertellen. ‘Is 

hem dat nu? Toch niet zo’n knapperd als ik had gedacht’ 

of ‘toch wel een lekker stuk’, hoorde je de assisenvolgers 

fluisterend zeggen.’ 

 

 

Journalist 



 

LXIV 

 

HBVL061010#4 

‘De leden van de parachuteclub (elf in totaal) kregen 

gisteren tal van vragen voorgeschoteld.’ 

 

Journalist 

 

HBVL071010#1 

Over getuigenis leden van de parachuteclub: ‘Hun 

verklaringen over het tijdsgebruik van Clottemans [...] 

zijn heel belangrijk.’ 

 

Journalist 

HBVL081010#3 ‘Ex hemelt Marcel Somers op.’ Journalist  

 

HBVL081010#3 

Over Marcel Somers: ‘Liefst negen jaar lang was ze de 

vriendin van de Eindhovense playboy.’ 

 

Journalist 

 

 

 

HBVL081010#3 

Over Marcel Somers: ‘Een onweerstaanbare 

aantrekkingskracht moet Marcel Somers uitgeoefend 

hebben op de dames van de Zwartbergse paraclub. De 

Nederlandse parachutist had niet alleen een verhouding 

met slachtoffer Els Van Doren. Nee, tegelijk was er dus 

die seksrelatie met Els ‘Babs’ Clottemans.’ 

 

 

 

Journalist 

 

HBVL081010#3 

‘Sabine Gijzen [...] ook een fervent 

valsschermspringster, en dus ook een van Somers’ 

veroveringen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL091010#2 

‘Hoeveel verdriet kan een mens verdragen? [...] 

collectief de tranen verbijten bij de uiterst emotionele 

getuigenis van Jan De Wilde [...] duidelijk een gebroken 

man.’ 

 

Journalist 

 

HBVL091010#2 

Over getuigenis Jan De Wilde: ‘[...] stokte ‘ mans stem 

geregeld, moest hij meer dan eens een slokje water 

nemen om op adem te komen, en ook de tranen bleven 

niet achterwege.  

 

Journalist 

 

HBVL091010#2 

‘De Wilde stottert bijna wanneer hij opnieuw verteld 

over het ogenblik dat hij het nieuws over de fatale val 

vernam.’  

 

Journalist 

 

HBVL091010#4 

Over getuige: ‘Een vriend van Jan De Wilde was op de 

hoogte van de relatie tussen Els Van Doren en Marcel 

Somers. Hij hield dit op vraag van Els Van Doren echter 

geheim voor haar echtgenoot.’ 

 

Journalist 

 

 

 

HBVL091010#5 

‘Een zevental maanden na het overlijden van Els was Jan 

De Wilde een relatie gestart met Vanessa [...]. Jan kende 

haar van het culinaire kruidenwinkeltje naast zijn eigen 

zaak. De vrouw kwam vrijdag getuigen hoe hun relatie 

recent op de klippen was gelopen omdat De Wilde nog te 

zeer gebukt ging onder het verlies van zijn echtgenote.’ 

 

 

 

Journalist 

 

HBVL111010#1 

Over Marcel Somers: ‘[...] zullen vriendin van Marcel 

Somers over zijn liederlijk leven komen vertellen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL121010#3 

Over getuige: ‘De man was trouwens zelf de trotste 

bezitter van een bijnaam: Hermanator.’ 

 

Journalist 

HBVL121010#3 ‘Een andere getuige [...] stond bekend als Rambo.’ Journalist 

 

HBVL121010#4 

Over vrienden van Marcel Somers: ‘In tegenstelling tot 

Somers zelf maakten die geen brandhout van Els 

Clottemans.’ 

 

Journalist 

 

HBVL121010#4 

‘Vrijdagavond was voor Somers niet alleen de avond 

geweest dat hij en Els Clottemans in bed doken, het was 

ook zijn vaste biljartavond. [...]. Die kameraden kwamen 

gisteren de loftrompet steken over Somers.’ 

 

Journalist 

 

HBVL121010#5 

Over getuige: ‘Maar een roodaangelopen Raquel 

weerlegde dat.’ 

 

Journalist 

 

HBVL151010#4 

‘Kroongetuige Vogeleer afgemaakt. Verkocht foto’s van 

Somers en Van Doren voor duizenden euro’s aan de 

pers.’ 

 

Journalist 

 

HBVL151010#4 

Over Mike Vogeleer: ‘Dat leverde hem in totaal zo maar 

eventjes 4.300 euro op.’ 

 

Journalist 

 

HBVL151010#4 

‘Maar waarom eigenlijk ging Vogeleer marchanderen 

met deze foto’s? Wel, in de wandelgangen wordt 

gefluisterd dat hij met financiële problemen worstelt na 

de breuk met zijn stinkend rijke vriendin.’ 

 

Journalist 



 

LXV 

 

HBVL161010#1 

‘De getuigenissen van [...], de kinderen van het 

slachtoffer Els Van Doren, waren hartverscheurend. 

Zowel Karol als Vincent konden hun tranen niet 

bedwingen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL161010#2 

‘Assisenzaal in tranen na getuigenissen van Vincent en 

Karol.’ 

 

Journalist 

 

HBVL161010#2 

‘Overmand door emoties kwamen hij en zijn al even 

geëmotioneerde zus Karol vertellen over hun allerliefste 

mama. Een volgepakte zaal hield het niet droog bij 

zoveel hartzeer.’ 

 

Journalist 

 

HBVL161010#2 

Over getuigenis Vincent De Wilde: ‘De jonge kerel kan 

de tranen niet tegenhouden. Hij kan zelf geen woord 

meer over zijn lippen krijgen [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL161010#2 

Over getuigenis Vincent De Wilde: ‘Even lijkt het dat 

een hulpeloze Vincent, overmand door emoties, zijn 

getuigenis moet stopzetten. Maar toch zet hij door.’ 

 

Journalist 

 

HBVL161010#2 

Over getuigenis Karol de Wilde: ‘Met trillende stem, 

maar tegelijk heel beslist, schets ze een beeld van haar 

mama.’ 

 

Journalist 

 

HBVL161010#6 

‘Voor 1.800 euro had Vogeleer zaakjes gedaan met Story 

[...]. Onder de schuilnaam Pipo had hij voor 2.500 euro 

ook een aantal foto’s aan HLN verpatst.’ 

 

Journalist 

 

HBVL161010#7 

Over getuige: ‘Een kokette verschijning, ma Somers. 

Zwart mantelpakje, kleurrijk sjaaltje rond de schouders. 

Moeilijk voor te stellen dat ze bijna 80 is.’ 

 

Journalist 

 

Experten 
 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

 

DS180910#1 

‘Tegenover dat plaatje van de ideale onderwijzeres staat 

het psychiatrisch rapport dat drie experts tijdens het 

onderzoek hebben gemaakt [...] In het gerechtelijk 

onderzoek gaan de gerechtspsychiaters nog een hele stap 

verder [...].’ 

 

 

Journalist 

 

DS300910#1 

‘De deskundigen konden wel niet antwoorden op de 

vraag of er een kans was dat die ‘wurging’ niet zou 

plaatsvinden.’ 

 

Journalist 

 

DS121010#1 

‘Vandaag wordt een belangrijke dag in het proces. Dan 

komen de psychiaters aan het woord.’ 

 

Journalist 

 

DS131010#1 

‘Minder eensgezindheid is er onder de deskundigen over 

het etiket “psychopaat”.’  

 

Journalist 

 

DS131010#1 

‘Haar dramagehalte hebben de deskundigen bij het begin 

van hun onderzoek al gemerkt.’ 

 

Journalist 

 

DS131010#3 

Over expert van de verdediging: ‘[...] is een 

internationale autoriteit op het vlak van de manier 

waarop moordonderzoeken worden gevoerd.’ 

 

Journalist 

 

DS211010#6 

‘Lieve Dams [...] is zo teleurgesteld door het vonnis dat 

ze gisterenavond meteen besliste om bij assisenprocessen 

niet langer op te treden als gerechtsdeskundige.’ 

 

Journalist 

 

 

DS221010#7 

‘De gerechtspsychiaters hebben ook een probleem van 

geloofwaardigheid, want ze zijn het zelden met elkaar 

 eens. De gerechtsexpert wordt als niet objectief 

beschouwd, want hij leest het onderzoek, praat met de 

onderzoeksrechter en politie. En voor de expert die de 

beschuldigde aanstelt geldt: wiens brood men eet, diens 

woord men spreekt.’  

 

 

Journalist 

 

DM300910#1 

Over parachute-expert: ‘Hij zei het tussen neus en lippen 

door, alsof het een derderangsopmerking betrof [...].’ 

 

Journalist 

 

DM121010#1 

‘Vandaag volgt de clash der gerechtspsychiaters. Inzet 

van de debatten: de al dan niet vermeende 

kernpsychopathie van Els Clottemans.’ 

 

Journalist  

DM131010#1 ‘Psychiaters oneens over stoornis Els Clottemans.’ Journalist  



 

LXVI 

 

DM131010#1 

‘Drie deskundigen zijn het erover eens dat Els 

Clottemans een psychopaat is, drie andere psychiaters 

houden het op een borderlinestoornis. Daarmee is de 

patstelling in het dossier compleet.’  

 

Journalist  

 

DM221010#4 

‘Gerechtsexpert Lieve Dams Struikelt over volksjury en 

het dedain tegenover tegenexperts.’ 

 

Journalist  

 

HLN300910#6 

‘[...] had ze de “uitgekookte en uitgekiende sabotage” 

van haar parachute toch kunnen overleven. Maar ze heeft 

dubbel en dwars pech gehad. Dat bleek gisteren uit de 

uitleg van de deskundigen.’ 

 

Journalist  

 

HLN300910#6 

‘Een uitgekookte en uitgekende sabotage [...]. 

Uitgevoerd door iemand die zeer goed wist wat-ie deed.’ 

 

Expert  

 

HLN051010#4 

‘Wetsdokter [...] was erg kort voor zijn doen. Geen 

foto’s. Amper een beschrijving van de ravage die de val 

had aangericht.’ 

 

Journalist  

 

HLN131010#4 

‘Rechtspsycholoog [...] zou volgens sommigen 

brandhout maken van het onderzoek. Veel splinters 

vlogen er tijdens zijn getuigenis echter niet rond.’ 

 

Journalist  

 

 

HLN131010#6 

‘Al 7 deskundigen bestudeerden ‘geval-Clottemans’. De 

doorverwijzende dorpsarts niet meegerekend, hebben de 

afgelopen jaren welgeteld zeven psychiaters en 

psychologen zich over het geval Els Clottemans 

gebogen.’ 

 

 

Journalist  

 

HLN151010#3 

‘Deskundige [...] deed gisteren het werk van Vogeleer 

over. Hij kwam tot veel genuanceerdere conclusies.’ 

 

Journalist  

 

 

 

HBVL220910#2 

‘Een college van gerechtspsychiaters concludeerde dat 

Clottemans een psychopate is, een pathologische 

leugenaarster die geen enkel schuldgevoel heeft. 

Lijnrecht daartegenover staat de expertise van psychiater 

Lieve Dams die vindt dat Clottemans wel berouw toont 

en geen psychopate is maar de kenmerken vertoont van 

een borderliner met theatrale en narcistische trekken.’ 

 

 

 

Journalist  

 

HBVL290910#6 

‘De piste ‘zelfmoord’ mag volgens de Wellense rigger 

trouwens uitgesloten worden [...].’ 

 

Journalist  

 

HBVL300910#4 

‘[...] de conclusies van de twee deskundigen die zich 

eerst over de parachute hadden gebogen en tot andere 

conclusies waren gekomen.’ 

 

Journalist  

 

HBVL051010#3 

Over sabotage parachute met schaar: ‘[...] terwijl de 

deskundigen eerst dachten dat die op een andere, veel 

ingewikkelder manier was gebeurd.’ 

 

Journalist  

 

HBVL091010#7 

Over rigger: ‘Hij stelde de sabotage van hoofd- en 

reservevalscherm van Els Van Doren vast.’ 

 

Journalist  

 

HBVL121010#1 

‘Niet elke deskundige is het eens over het feit dat zij een 

psychopate is.’ 

 

Journalist  

HBVL121010#1 ‘Maakt expert brandhout van onderzoek?’ Journalist  

 

 

HBVL131010#1 

‘Het college van gerechtspsychiaters maakte Els 

Clottemans dan weer met de grond gelijk. Ze noemden 

haar kil, egocentrisch, een ik-gerichte, onverbeterlijke 

leugenaarster met psychopate trekjes. Andere psychiaters 

omschreven haar als veel minder ziek.’ 

 

 

Journalist 

 

 

HBVL131010#1 

Over expert van de verdediging: ‘[...] van wie op 

voorhand veel werd verwacht, leverde uiteindelijk 

weinig op. Op de trappen van het gerechtsgebouw 

noemde hij het “een zelden gezien slecht onderzoek”, 

maar echt overtuigend was hij niet.’ 

 

 

Journalist 

 

 

HBVL131010#5 

‘Vooral het door de rechtbank aangestelde college van 

drie deskundigen liet zich niet zo lief uit voor de jonge 

vrouw. Die kreeg onder meer termen als ik-gerecht, kil, 

pathologische leugenaar en meer van dat fraais naar haar 

hoofd geslingerd.’ 

 

 

Journalist  

 

HBVL131010#5 

‘Psycholoog [...] begon gisteren nochtans positief over 

Clottemans.[...]. Maar vanaf dan was de 

 

Journalist 



 

LXVII 

goednieuwsshow eigenlijk ook weer al voorbij voor Els 

Clottemans.’ 

 

HBVL131010#6 

‘Niet iedereen was het eens met de visie van het door de 

rechtbank aangestelde college van psychiaters. Vooral 

psychiater Lieve Dams [...] gaf tegengas door te stellen 

dat die jonge vrouw helemaal niet zo psychopaat was.’ 

 

Journalist 

 

HBVL221010#13 

‘Ontgoochelde psychiater Lieve Dams stopt als 

gerechtsdeskundige.’ 

 

Journalist  

 

HBVL221010#13 

‘Dams vindt dat het geen nut heeft om verschillende 

experts aan bod te laten komen tijdens het proces, als de 

motivering van de jury uiteindelijk toch hetzelfde is als 

de argumentatie van het Openbaar Ministerie.’ 

 

Journalist  

 

Juryleden 
 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

DS290910#4 

‘De gezworenen zijn de maandagavond al niet meer 

dezelfden als degenen die de vrijdag tevoren de eed 

aflegden, geroepen door het lot.’ 

 

Strafpleiter van de Balie 

van Gent 

 

DS300910#1 

‘De rest van het plaatsbezoek bracht weinig extra 

informatie aan het licht. [...] maar veel wijzer werden de 

juryleden daar niet van.’ 

 

Journalist 

 

DS021010#1 

Over videoverhoor van Jan De Wilde: ‘Ook enkele 

juryleden moesten een paar keer slikken.’ 

 

Journalist 

 

DS111010#1 

‘De juryleden lijken vooralsnog vrij ontspannen. Dat valt 

toch af te leiden uit de lachend gezichten wanneer ze na 

de pauzes de zaal binnenkomen.’ 

 

Journalist 

 

DS161010#1 

‘Vooral het verhaal van de zoon doet de juryleden naar 

hun zakdoek grijpen.’ 

 

Journalist 

 

 

 

 

 

DS181010#1 

‘De twaalf juryleden en vier plaatsvervangers zijn de 

assisenzaal de voorbij drie weken meestal lachend en 

babbelend binnengekomen. Geen zure gezichten, geen 

opstand omdat ze in een assisenjury moesten zitten. 

Integendeel, sinds het begin van het proces lijkt het een 

goedgezinde hechte groep te zijn gegroeid. Toen een 

jurylid vorige week verjaarde, hebben zijn collega’s 

vlaaien meegebracht. Ook over de middag kuieren ze in 

groepjes door de winkelstraat in Tongeren of eten ze 

samen. Van ’s morgens tot ’s avonds hebben ze al die 

tijd in stilte naar de tientallen getuigen en deskundigen 

geluisterd. Soms emotioneel, soms vechtend tegen de 

slaap, heel af en toe noterend.’ 

 

 

 

 

 

Journalist 

 

DS211010#3 

‘Om half vijf waren de twaalf juryleden gisteren al klaar 

met hun beraadslaging, nadat ze ’s middag in 

afzondering waren gestuurd.’  

 

Journalist 

 

DS211010#3 

‘Het verslag van de psychiaters sterkt de juryleden alleen 

maar meer in hun oordeel.’ 

 

Journalist 

 

DS211010#6 

Over de juryleden: ‘Ik schaar me achter het Nederlandse 

systeem, waar beroepsrechters oordelen. In België laten 

we dit soort belangrijke vragen over aan juryleden, die 

hiertoe geen scholing hebben gekregen.’ 

 

Journalist 

 

 

DS231010#2 

‘De juryleden die Els Clottemans deze week schuldig 

hebben bevonden aan de parachutemoord, hebben 

donderdagavond met de familieleden van Els Van Doren 

gepraat. Dat gebeurde in het café tegenover het 

 gerechtsgebouw in Tongeren.’ 

 

 

Journalist 

 

DM300910#1 

‘De juryleden zagen het niet. Niemand stelde een vraag, 

het moment dreigde te verdampen terwijl iedereen erbij 

zat.’ 

 

Journalist 

 

DM121010#1 

Over getuigenissen van leden van de parachuteclub: ‘De 

jury zat erbij en viel in slaap.’  

 

Journalist 



 

LXVIII 

 

 

DM211010#1 

‘In de loop van het proces was regelmatig kritiek te 

horen op de Tongerse volksjury, die nooit vragen stelde 

en er op sommige dagen voor spek en bonen leek bij te 

zitten. Dat de motivering van de uitspraak van de jury 

veel psychiatrische termen bevatte [...].’ 

 

 

Journalist 

 

DM211010#4 

‘De leden van de volksjury waren [...], na vier uur 

beraadslagen, al tot een beslissing gekomen [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN250910#1 

‘Er was enige opschudding toen het derde reservejurylid 

weigerde de eed af te leggen. [...] uiteindelijk rolde er 

een kribbige “ik zweer het” over haar lippen.’  

 

Journalist 

 

HLN250910#4 

‘Bijzonder veel opgeroepen kandidaten dienden al op 

voorhand schriftelijke bezwaren in [...].’ “Ik wil dit echt 

niet doen [...]”. Maar de rest van de dag stak ze haar 

ergernis niet onder stoelen of banken.’ 

 

Journalist & Jurylid 

 

HLN250910#7 

‘Gedurende de lezing van 68 vellen werd vrijelijk 

gegeeuwd en weggedroomd door enkele juryleden [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN280910#6 

‘Moeilijk jurylid blijft thuis met doktersbriefje [...]. “Ik 

kan dat emotioneel niet aan. Ik wil niet beslissen over het 

verdere leven van iemand”.’ 

 

Journalist & getuige 

 

HLN300910#4 

Over Els Clottemans die “Vliegtuig nadoet”: ‘Jury [...] 

trokken grote ogen en konden het lachen nauwelijks 

bedwingen. Je voelde iedereen denken: “Wat was dat nu 

eigenlijk?”.’ 

 

Journalist 

 

HLN300910#2 

‘De sfeer onder de resterende zestien gezworenen was 

hoorbaar goed. [...]. En deze jury geneert zich duidelijk 

niet.’ 

 

Journalist 

 

HLN061010#2 

Toen Marcel Somers getuigde: ‘De vrouwelijke 

juryleden luisterden plots bijzonder alert. Alsof ze nog 

iets konden leren.’ 

 

Journalist 

 

 

HLN061010#5 

Positief over Els Van Doren – negatief over Clottemans: 

‘Als de jury dat na de dag van gisteren nog niet begrepen 

heeft, moeten er ofwel ernstige vragen gesteld worden 

bij hun verstandelijke vermogens of bij hun alertheid.’ 

 

 

Journalist 

 

HLN091010#1 

‘Arme, arme man, zag je de jury fronsend denken. Je 

voelde de plaatsvervangende gêne zinderen.’ 

 

Journalist 

HLN091010#1 ‘Enkele juryleden huilden ook mee.’  Journalist 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLN121010#5 

‘De jury [...] blinkt niet meteen uit in ijverig noteren of 

vragen stellen. Alleen de hoofdman stak één keer zijn 

vinger op. [...]. Er wordt gelachen en gegrapt. Pintjes en 

koffies gedronken op het (verwarmde) terras [...]. Wat 

gastronomie betreft, is de jury alvast geen hecht blok. 

Afgaande op hun lichaamstaal en hun gedrag buiten de 

zaal lijken de twaalf nog niet echt van wakker te liggen 

van de verantwoordelijkheid die er zit aan te komen. 

Hoewel sommige juryleden hebben duidelijk een gebrek 

aan nachtrust. Eén van de dames zat gisteren zowat de 

hele namiddag met de ogen dicht, op het randje van 

definitief indutten. Niet de eerste keer. In de jury zit ook 

een uitbater van een nachtwinkel. Vermoedelijk 

combineert hij zijn tijdelijke bijjob als rechter met die 

van kleine zelfstandige. Ook hij vecht al heel het proces 

tegen de slaap. Zijn buurman gebruikt de notablokken af 

en toe om tekeningentjes te maken. hij heeft voor de rest 

een zeer snel gekitteld gevoel voor humor. Het aantal 

schaterlachen is niet meer te tellen. In de zaal toont de 

jury zich niet van haar actiefste kant. Buiten wat krabbels 

wordt er dus niks genoteerd. Vragen zijn er nog niet 

gesteld. [...]. Al is deze jury geen verzameling van 

geleerden, achter de schermen schijnen ze wel met 

concrete vragen te zitten over hoe het straks verder moet 

[...].’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journalist 



 

LXIX 

 

HLN151010#4 

‘De appel valt niet ver van de boom, zag je een paar 

juryleden denken.’ 

 

Journalist 

 

HLN191010#4 

‘Het tegenwicht kwam verassend aan bij de jury, die 

hyperalert en aandachtiger dan ook de striemende 

woorden van Govers, Vermassen en Boyen tegen het 

licht hielden.’ 

 

Journalist 

 

HLN191010#4 

Over pleidooi Vermassen: ‘De jury, die voor het eerst 

geen moment wegwaaide naar onbekende oorden, leek 

behoorlijk impressed.’ 

 

Journalist 

 

HLN191010#4 

‘Wel kipfris en op het puntje van hun stoel – halleluja: 

de jury.’ 

 

Journalist 

 

HLN201010#5 

Over pleidooi Vic Van Aelst & Katrien Van Der 

Straeten: ‘[...] maar ze lieten de vermoeide volksrechters 

nog voor de noen vrij.’ 

 

Journalist 

 

HLN211010#14 

‘Ook de juryleden toonden veel emotie tijdens het 

voorlezen van de schuldigverklaring. ‘Bij één van hen 

zag ik een vorm van afkeer en angst. Bij een ander kon 

ik opmaken uit zijn lichaamstaal dat hij hoopte dat hij de 

juiste keuze heeft gemaakt.’ 

 

Journalist en expert 

lichaamstaal 

 

HLN221010#1 

Over schuldarrest: ‘Maar ze deden wel een persoonlijke 

geste. Dertig jaar in plaats van levenslang [...].’ 

 

Journalist 

 

HLN221010#2 

‘Een jurylid sprak gisteren op het terras van een Tongers 

café een uur lang met [...] de kinderen van Els van 

Doren. Ook een vijftal andere juryleden gaven hen 

gedurende een twintigtal minuten tekst en uitleg.’ 

 

Journalist 

HLN231010#7 ‘Jurylid kon ’s nachts niet slapen.’ Journalist 

 

HBVL250910#7 

‘Van de negentig kandidaat-juryleden [...] werden er 38 

vrijgesteld wegens medische, familiale of persoonlijke 

redenen. Een aantal kandidaten daagde gewoon niet op, 

een aantal werden gewraakt [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL250910#7 

‘Opmerkelijk: twee juryleden en een reserve jurylid zijn 

Belgen van allochtone afkomst.’ 

 

Journalist 

 

HBVL250910#7 

‘Eén van de vrouwen gaf, tot tranen toe bewogen, te 

kennen dat zij echt niet wilde deel uitmaken van de 

(reservejury), maar er was voor de vrouw geen ontkomen 

meer aan [...].’ 

 

Journalist 

 

 

 

HBVL280910#8 

‘Jurylid daagt niet op. Een toen waren ze nog met 16... 

Eén jurylid is gisterenmorgen niet meer komen opdagen. 

Dezelfde vrouw overigens die vrijdag na uitloting al te 

kennen had gegeven dat ze het niet zag zitten om in de 

jury te zetelen. De vrouw liet gisteren een ziekenbriefje 

bezorgen in Tongeren, maar mag zich nu aan een 

controle verwachten.’ 

 

 

 

Journalist 

HBVL011010#7 ‘Jury stelt eerste vraag.’ Journalist 

 

 

HBVL011010#7 

‘[...] begint ook de jury zich in haar sas te voelen. Er 

wordt gebabbeld, gelachen, samen geluncht. In die 

ontspannen sfeer werd gisteren de allereerste vraag 

gesteld [...]. Want ja, ook juryleden mogen vragen 

stellen.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL011010#9 

Over Dat Els Clottemans een fortuin aan reizen uitgaf: 

‘[...] de jury de wenkbrauwen fronsen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#1 

Over videoverhoor Jan De Wilde: ‘Jury [...] konden hun 

tranen niet bedwingen.’ 

 

Journalist 

HBVL021010#2 Over videoverhoor Jan De Wilde: ‘De jury snikte mee.’ Journalist 

 

HBVL071010#3 

‘Jurylid krijgt voor zware taak 40 euro per dag bovenop 

loon.’ 

 

Journalist 

 

HBVL131010#7 

Over artikel in HLN dat jury niets noteert en sommige 

tegen de slaap zitten te vechten: ‘Jury boos over kritiek.’ 

 

Journalist 

 

HBVL131010#6 

Over getuigenis Lieve Dams: ‘Maar of die jury op dat 

ogenblik nog luisterde was zeer de vraag. Die dacht op 

dat ogenblik vermoedelijk vooral aan naar huis gaan.’ 

 

Journalist 
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HBVL201010#4 

‘De jury bestaat voornamelijk uit veertigers. Deze zeven 

mannen en vijf vrouwen zijn in het dagelijkse leven 

onder meer actief als bedienden, arbeiders en 

stielmannen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL221010#7 

‘[...] en de jury hielden rekening met een verzachtende 

omstandigheid: haar labiele persoonlijkheid.’ 

 

Journalist 

HBVL231010#5 ‘Jurylid Patrick Snellinx over slopende procesdagen.’ Journalist 

HBVL231010#6 ‘Relletje omdat juryleden met familie De Wilde praten.’ Journalist 
 

Openbaar aanklager 
 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

DS250910#2 

‘Emotieloos hoorde zij de openbare aanklager haar onder 

meer een psychopate noemen, die een motief had om Els 

Van Doren te vermoorden en er de tijd, kennis en 

gelegenheid voor had.’ 

 

Journalist  

 

DS161010#2 

Over Mike Vogeleer: ‘Openbaar aanklager Patrick 

Boyen noemde zijn initiatief onomwonden 

“lijkenpikkerij”.’ 

 

Journalist  

 

DS181010#1 

‘De openbare aanklager van zijn kant rekent op de 

“heilige vier” van een moordonderzoek.’ 

 

Journalist  

 

 

 

DS191010#2 

‘Ze had haar handschoenen nog eens kunnen aantrekken 

om een waarschuwing te sturen [...]. In zijn rekwisitoor 

beklemtoonde Boyen dat “feitelijke vermoedens” 

volstaan om iemand schuldig te verklaren. Hijzelf is in 

ieder geval overtuigd. [...]. Hij herhaalde dat zij de enige 

is die een motief, de tijd, de gelegenheid en de kennis 

had om de parachute te saboteren. [...] deze laffe moord 

is het werk van een psychokiller.’ 

 

 

Patrick Boyen & journalist  

 

DS211010#6 

Over de strafmaat: ‘Voor het Openbaar Ministerie mocht 

het nog strenger: aanklager Patrick Boyen had 

levenslang geëist.’  

 

Journalist 

 

DM290910#1 

Over gevonden pilot-chute: ‘Of Clottemans daar nu voor 

eens en altijd duidelijkheid over kon verschaffen.’ 

 

Journalist  

 

DM201010#1 

‘Het Openbaar Ministerie heeft letterlijk gezegd dat Els 

Clottemans de dader is omdat niemand anders in 

aanmerking komt.’ 

 

Journalist  

 

DM221010#2 

‘In een striemend pleidooi haalde Boyen snoeihard uit 

naar Els Clottemans. Die hij verweet “het laagste van 

het laagste te zijn”.’ 

 

Journalist  

 

DM221010#2 

Tegen Els Clottemans: ‘Het was tenenkrullend mevrouw 

Clottemans, [...].’  

 

Patrick Boyen 

 

HLN240910#1 

‘[...] en ijzersterke en gevreesde aanklager Patrick 

Boyen.’ 

 

Journalist  

 

HLN240910#2 

‘[...] de gevreesde ‘thuisspeler’ Patrick Boyen [...] zijn 

absolute klasbakken.’ 

 

Journalist  

 

 

 

HLN240910#2 

‘[...] treft Els Clottemans ook nog eens de meest 

gevreesde aanklager die in Vlaanderen aan de slag is. 

[...] heeft er 45 assisenzaken opzitten [...]. Fysiek oogt hij 

eerder goedmoedig. Eens de toga aan de haak hangt, is 

hij ook een uiterst aimabel man. Maar op zijn stoel naast 

het hof, bijt hij zich als geen ander vast in een dossier. 

[...] gaat Boyen dikwijls rechtstreeks in debat met de 

beschuldigde, onderwerpt die soms zelfs aan een waar 

kruisverhoor.’ 

 

 

 

Journalist 

 

HLN250910#1 

‘Als de waarheid zo voor de hand ligt, als hierdoor de 

aanklager beweerd wordt [...].’  

 

Vic Van Aelst  

 

HLN290910#5 

‘[...] grijpt meteen naar zijn beproefde tactiek en legt zelf 

de beschuldigde het vuur aan de schenen.’ 

 

Journalist  

 

HLN191010#4 

‘[...] kon met een vreemde mengeling van frustratie en 

trots – niet veel meer toevoegen aan de indrukwekkende 

marathon van Vermassen.’ 

 

Journalist  
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HLN191010#3 ‘Aanklager pleit kort maar krachtig.’ Journalist  

 

HLN191010#3 

Tijdens requisitoir: ‘Werpt giftige blik richting 

beschuldigdenbank.’ 

 

Journalist  

 

HLN201010#2 

Op pleidooi van Vic Van Aelst: ‘Openbaar aanklager 

Boyen mompelt: ‘Dat zullen we dan nog wel zien’.’ 

Journalist en Patrick 

Boyen  

 

HLN221010#1 

‘Voordien had aanklager [...] zonder genade levenslang 

geëist.’ 

 

Journalist  

 

HLN221010#3 

‘[...] het messcherpe requisitoir van aanklager Patrick 

Boyen.’ 

 

Journalist 

 

HLN221010#3 

Over requisitoir Patrick Boyen: ‘Het was een wonder dat 

de verdediging nog de kracht en de moed had om recht te 

staan na die orkaan.’ 

 

Journalist  

 

HLN221010#9 

‘[...] hakte tijdens zijn strafvordering [...] beenhard en 

rauw in op de moordenares. [...]. Met opgeheven hoofd, 

dreunende stem en priemende blik boorde hij Clottemans 

tien meter de grond in.’ 

 

Journalist  

 

 

 

 

HBVL180910#3 

‘[...] het wordt een clash tussen de openbare aanklager 

[...] en Els Clottemans. Patrick Boyen heeft zich van 

meet af aan als een pitbull op het dossier gestort en zich 

erin vastgebeten. Hij zal alle registers opentrekken om de 

jury te overtuigen [...]. Op het palmares van Boyen staan 

inmiddels 45 assisenzaken, 2 als advocaat en 43 als 

openbaar aanklager. Hij bouwde [...] een ijzersterke 

reputatie op als een door de verdachte(n) gevreesde en 

door alle andere partijen hoogst gewaardeerde openbare 

aanklager.’ 

 

 

 

 

Journalist  

 

HBVL250910#3 

‘[...] zijn akte van beschuldiging – een stevige boterham 

van 68 pagina’s – [...].’ 

 

Journalist  

 

HBVL250910#3 

‘Een conclusie die de volgende weken zonder twijfel zal 

resulteren in veel weerwerk – lees: vuurwerk – van de 

kant van openbaar aanklager [...].’ 

 

Journalist  

HBVL290910#2 ‘Maar toon Boyen nog even doorpeuterde [...].’ Journalist  

HBVL011010#8 ‘[...] was openbaar aanklager [...] gisteren nieuwsgierig.’ Journalist 

 

HBVL051010#6 

‘Boyen merkte verder op dat hij in de gevangenis 

navraag heeft gedaan over het tuchtdossier van 

Clottemans “omdat zij al eerder al twee keer had 

gereclameerd over nachtelijke controles”.’ 

 

Journalist & Patrick 

Boyen  

 

HBVL131010#3 

Over getuigenis van vriendin Els Clottemans: ‘De 

openbaar aanklager leek het niet allemaal zo leuk te 

vinden als Nieuwlandt zelf: “U vindt het dus grappig” 

was Boyen kritisch.’ 

 

Journalist  

 

HBVL131010#6 

Over getuigenis psychiater Lieve Dams: ‘Allemaal niet 

naar de zin van [...] en openbaar aanklager Patrick Boyen 

die gisteravond vooral Lieve Dams met vragen 

bekogelden [...].’ 

 

Journalist  

 

HBVL161010#6 

‘Boyen haalde zijn vermanend vingertje boven en 

beschuldigde Vogeleer van ‘lijkenpikkerij’.’ 

 

Journalist  

 

HBVL181010#1 

‘Verwacht wordt dat hij bij een schuldigverklaring 

levenslangs zal eisen [...].’ 

 

Journalist  

 

 

HBVL191010#5 

‘Anderhalf uur heeft openbaar aanklager [...] gisteren 

alles uit de kast gehaald om de jury duidelijk te maken 

dat “Els Clottemans en niemand anders de moordenaar 

is van Els Van Doren”. Hij had geen gemakkelijke 

opdracht om na het ijzersterke pleidooi van An Govers 

en Jef Vermassen nog overtuigender over te komen. 

Alles wat toen al gezegd. Boyen gaf dat ook ruiterlijk 

toe.’ 

 

 

Journalist & Patrick 

Boyen 

HBVL191010#5 ‘Goed op dreef haalde de openbaar aanklager aan [...].’ Journalist 

 

HBVL211010#14 

 

‘[...] klonk gisteren erg zeker van zijn stuk, alsof hij de 

schuldigverklaring al op zak had.’ 
 

 

Journalist 
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Rechters en voorzitter hof van assisen 
 

Code krantenartikel Omschrijving Bron 

 

DS180910#2 

‘De voorzitter is Michel Jordens, die al 28 assisenzaken 

heeft voorgezeten.’ 

 

Journalist 

 

DS250910#3 

Reactie op de akte van verdediging van Vic Van Aelst: 

‘Dit is een vervaging tussen de “akte van beschuldiging” 

en het pleidooi’.  

 

Voorzitter 

 

 

DS280910#4 

Reactie op poll van HBVL: ‘Ik vind het bijzonder onkies 

dat dergelijke polls worden georganiseerd. [...]. Een 

proces is geen prijskamp en ook geen consumptieartikel. 

Dit is bittere ernst en gaat over het leven van mensen. Ik 

vraag de juryleden dan ook om geen rekening te houden 

met dergelijke polls.’ 

 

 

Voorzitter 

 

DS051010#1 

‘De advocaten deden gisteren zo erg hun best om twijfel 

te zaaien dat het de voorzitter te veel werd. Hij spoorde 

hen aan om “aan de getuigen vragen te stellen, geen 

stellingen in nemen”.  

 

Journalist & voorzitter 

DS131010#3 ‘Ook de (neutrale) voorzitter mengde zich in het debat.’ Journalist 

 

DS151010#1 

Over Mike Vogeleer: ‘Als hij niet uit vrije wil meegaat, 

bestaan er andere middelen.’  

 

Voorzitter 

 

DS161010#1 

‘Voorzitter Jordens leidt de getuigenissen met zachte 

hand, en haalt tactisch af en toe de spanning uit de 

getuigenissen.’ 

 

Journalist 

 

DS161010#2 

Over Mike Vogeleer: ‘Mag ik zeggen dat u ook in het 

echte leve een pipo bent?’ 

 

Voorzitter 

 

 

DS211010#4 

‘Voorzitter Michel Jordens blikte terug op een 

“evenwichtig en correct” proces. Hij richtte zich ook tot 

de familieleden van de vermoorde Els Van Doren. [...] 

ook de pers kreeg een pluim. [...]. Kritiek had hij wel op 

“juristen en professoren die in de pers hun mening 

verkondigden, met de bedoeling om de uitslag te 

beïnvloeden”.’ 

 

 

Journalist 

 

DM280910#1 

‘Met zijn vragen prikte de assisenvoorzitter af en toe in 

het verhaal van de goed voorbereide beschuldigde, maar 

op geen enkel moment bracht hij haar aan het wankelen.’  

 

Journalist 

 

DM280910#2 

‘Assisenvoorzitter Michel Jordens is not amused met de 

poll [...].’  

 

Journalist 

 

DM221010#2 

‘[...] vroeg Jordens dat de advocaten van de verdediging 

niet zouden worden gebrandmerkt.’  

 

Journalist 

 

DM221010#2 

‘[...] Jordens sprak zijn bijzondere waardering voor hen 

uit en liet weten hun verdriet te eerbiedigen [...].’ 

 

Journalist. 

 

HLN230810#1 

‘Het assisenproces wordt voorgezeten door Michel 

Jordens, een ervaren en rustige voorzitter die eerder ook 

het uitputtende proces tegen Hans Van Themsche 

leidde.’ 

 

Journalist 

 

HLN240910#2 

‘[...] de gezaghebbende Michel Jordens, zijn absolute 

klasbakken.’ 

 

Journalist 

 

 

 

HLN240910#2 

‘[...] Gelukkig is er Michel Jordens om alles in goede 

banen te leiden. Deze raadsheer bij het hof van beroep in 

Antwerpen verenigt alles in zich wat een goede 

assisenvoorzitter nodig heeft. Menselijkheid. Tact. 

Emotionele intelligentie. Een licht onderkoeld geval voor 

humor. Gezag. Hij is met dit ‘proces van het jaar’ niet 

aan zijn proefstuk toe. De zaak-Clottemans is zijn 28
ste

 

optreden van de assisenvoorzitter in zeven jaar. Hij 

leidde eerder onder meer de zaak-Van Themsche.  

 

 

 

Journalist 

 

HLN280910#3 

Tijdens ondervraging Els Clottemans: ‘Das is toch zijn 

job? Ondervragingen in zo’n dossier zijn geen 

theekransjes.’  

 

Voorzitter 

 

HLN280910#7 

‘[...] fel uitgehaald naar een krant die een stem 

organiseerde over de schuldvraag van de beschuldigde 

 

Journalist & Voorzitter 
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[...]. “Het is bijzonder onkies dat men zulke poll wil 

organiseren alsof men daarover niet nadenkt. De pers 

moet zichzelf reguleren, ook op moreel vlak. Dit is geen 

prijskamp, dit is ernst waar over het leven van mensen 

wordt beslist. Dit proces is geen consumptieartikel”.’ 

 

HLN280910#8 

‘[...] naast correcte voorzitter ook een uitstekende 

psycholoog – had een reeks uiterst subtiel opgebouwde 

vragen klaar voor de beschuldigde.’ 

 

Journalist 

 

HLN300910#4 

Over Els Clottemans die “vliegtuig nadoet”:  ‘[...] hof 

[...] trokken grote ogen en konden het lachen nauwelijks 

bedwingen. Je voelde iedereen denken: “Wat was dat nu 

eigenlijk?”.’ 

 

Journalist 

HLN300910#2 ‘Er mag al eens gelachen worden.’ Voorzitter 

HLN011010#3 ‘Voorzitter Jordens schoot de speurders nu te hulp.’  Journalist 

HLN051010#3 ‘Maar dat was zonder voorzitter Jordens gerekend.’ Journalist 

 

HLN051010#3 

‘Ook de aimabele rust en het bewonderenswaardige 

geduld van voorzitter Jordens vertoonde gisteren voor 

het eerst wat barstjes.’  

 

Journalist 

 

HLN091010#1 

Over getuigenis Jan De Wilde: ‘[...] van de voorzitter die 

wijselijk niet meteen de pijnlijkste materie aansneed.’ 

 

Journalist 

 

HLN091010#5 

‘Voorzitter Jordens was echter geheel zichzelf – de 

teugels vieren wanneer het kan, maar strak houden 

wanneer hij vindt dat het moet – en snoerde de 

verdediging op een gegeven moment zelfs de mond.’ 

 

Journalist 

 

HLN151010#8 

Over buurvrouw Els Clottemans: ‘Voorzitter Jordens liet 

haar manu militari aan de deur zetten.’ 

 

Journalist 

 

HLN221010#6 

‘Voorzitter Michel Jordens haalde maar liefst 110 

wetsartikelen aan in de aanloop naar de bepaling van de 

straf. Hij moest er zelfs even een slokje water voor 

nemen.’ 

 

Journalist 

HLN221010#7 ‘Voorzitter Jordens geeft ‘specialisten’ veeg uit de pan.’ Journalist 

 

HBVL210810#1 

‘[...] wordt voorgezeten door Michel Jordens die ook de 

debatten leidde in het proces Hans Van Themsche.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL180910#3 

‘Van Michel Jordens (58) wordt verondersteld dat hij de 

debatten [...] in goede banen leidt. Hij wordt omschreven 

als een uiterst bekwame magistraat, de ideale 

assisenvoorzitter. [...]. Hij woont in Reet. Hij leidde ook 

de debatten in het proces van Hans Van Themsche.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL270910#2 

Over Michel Jordens: ‘Zo maakte hij zich vrijdag boos 

op een fotograaf die bleef klikken [...].’ 

 

Journalist 

 

HBVL280910#7 

‘Een zichtbaar geïrriteerde voorzitter nam gisteren [...] 

de woorden “bijzonder onkies” in de mond.’ 

 

Journalist 

 

 

HBVL280910#2 

‘Het was in eerste instantie in haar passie voor 

parachutespringen dat voorzitter Jordens gisteren erg 

geïnteresseerd was. [...]. Maar ook boven haar 

psychische problemen legde de voorzitter graag het 

vergrootglas.’ 

 

 

Journalist 

 

HBVL290910#6 

Over getuige die verkeerde eed aflegde: ‘Ook voorzitter 

Jordens moest ermee lachen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#1 

Over videoverhoor Jan De Wilde: ‘Zijn 

hartverscheurende woorden waren zo aangrijpend dat 

voorzitter Jordens de zitting even onderbrak.’ 

 

Journalist 

 

HBVL021010#2 

Over videoverhoor Jan De Wilde: ‘Wegens die emoties 

besluit een uiterst menselijke voorzitter Michel Jordens 

om de zitting even te onderbreken.’ 

 

Journalist 

 

HBVL041010#2 

‘Tijdens het kruisverhoor door voorzitter Jordens stond 

de jonge vrouw onder stevige druk, maar barsten deed ze 

niet.’ 

 

Journalist 

HBVL061010#5 ‘Briesende voorzitter legt Van Aelst het zwijgen op.’ Journalist 

HBVL061010#5 ‘Een koken voorzitter vond het welletjes.’ Journalist 

 

HBVL061010#5 

‘Voorzitter Jordens sloot de debatten en verliet nog 

zichtbaar geïrriteerd de assisenzaal.’ 

 

Journalist 
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HBVL091010#2 ‘De voorzitter stelde vervolgens een stoute vraag.’ Journalist 

 

HBVL131010#2 

Over Vic Van Aelst: ‘Een verbolgen voorzitter Jordens 

moest hem tot drie keer het zwijgen opleggen.’ 

 

Journalist 

 

HBVL161010#2 

‘Het was opvallend hoe voorzitter Michel Jordens 

vrijdagnamiddag als een lieve en bezorgde grootvader de 

getuigenisverhoren van Vincent en Karol De Wilde 

startte.’ 

 

Journalist 

 

HBVL221010#7 

‘De voorzitter dankte de pers, maar had wel kritiek op 

bepaalde artikels.’ 

 

Journalist 
 

II. Lezersbrieven, columns en opiniestukken 
 

Code krantenartikel Aard  Inhoud 

HBVL230910#3 Opiniestuk ‘[...] het proces van de vrouw met twee gezichten.’ 

 

HBVL021010#7 

 

Opiniestuk 

‘Ik schrok behoorlijk [...] toen ik de Tongerse speurders [...] te keer 

zag gaan tijdens een videoverhoor van Els Clottemans.’ 

 

 

 

HBVL191010#3 

 

 

 

Opiniestuk 

‘Briljant! Wat een redenaarstalent. Meer dan drie uur is Jef 

Vermassen in mijn hoofd gekropen. Ik ben geen enkele keer met 

mijn gedachten afgedwaald, heb geen enkele keer aan een sigaret 

gedacht. En dat kan tellen. [...]. Vermassen bouwde zijn betoog op, 

zo simpel, zo helder, doorspreekt met voorbeelden, met 

beeldspraak, met humor, met wetenschappelijke waarheden uit 

boeken. Met de handen gebarend, zijn lichaamstaal en stem 

spraken boekdelen. [...]. Theater van de bovenste plank? Kan zijn, 

maar dit kwam echt over, heel gemeend.’ 

 

HBVL221010#18 

 

Lezersbrief 

‘Onrechtvaardige veroordeling, ten tijde 1441! Doet me denken 

aan Jeanne D’Arc, uit de middeleeuwen. ‘Gooi ze voor het volk’.  

 

HBVL221010#19 

 

Lezersbrief 

‘Ik vind dat Vermassen alles misbruikt heeft en een onschuldig 

iemand veroordeeld heeft.’ 

HBVL221010#20 Lezersbrief ‘De jury heeft gesproken. Laat het rusten.’ 

 

HBVL221010#21 

 

Lezersbrief 

‘Ongehoord dat men iemand kan veroordelen, zonder enig hard 

bewijs!’ 

 

 

HBVL221010#22 

 

 

Lezersbrief 

‘Ik ben van mening dat Els Clottemans onschuldig is. [...]. 

Onbegrijpelijk dat dit kan. Jef Vermassen heeft het verhaal mooi 

gespeeld en heeft de jury overtuigd met zijn eigen verhaal. Waar 

blijft de rechtspraak in ons land?’ 

 

HBVL221010#23 

 

Lezersbrief 

‘Gebruik uw boerenverstand, niemand anders kan het gedaan 

hebben!’ 

 

HBVL221010#25 

 

Lezersbrief 

‘Ik wist dat Vrouwe Justitia geblinddoekt was, maar ik stel nu vast 

dat zij selectief doof is.’ 

 

HBVL221010#26 

 

Lezersbrief 

‘Zonder bewijs iemand veroordelen is gevaarlijk. De strafpleiter 

die zijn boodschap het best kan verkopen, heeft vaak een 

beslissende invloed op de jury.’ 

 

 

HBVL221010#28 

 

 

Lezersbrief 

‘Ik vind het zeer verontrustend dat je vandaag de dag tot levenslang 

veroordeeld kan worden voor iets waar geen bewijzen voor zijn. 

het arrest is louter gebaseerd op persoonlijke meningen van 

juryleden die gebrainwasht zijn door Vermassen.’ 

 

HBVL221010#29 

 

Lezersbrief 

‘Zomaar mensen beschuldigen zonder ‘hard’ bewijs. Wie is zo 

zeker dat deze vrouw de moord gepleegd heeft? Ik vind dat zij 

onschuldig is.’ 

 

HBVL221010#30 

 

Lezersbrief 

‘Els Clottemans had nooit de leugendetector mogen weigeren. Met 

een advocaat als Jef Vermassen tegen had ze moeten weten dat ze 

altijd zou verliezen.’ 

 

HBVL221010#31 

 

Lezersbrief 

‘We zitten hier in Russische toestanden. We moeten een schuldige 

hebben, we hebber er één gevonden. Zonder bewijzen.’ 

 

 

HBVL221010#32 

 

 

Lezersbrief 

‘Over de hele lijn is dit proces een circus dat niet thuishoort in deze 

eeuw! Heel het onderzoek en ook het Openbaar Ministerie was 

partijdig. De rechten van de verdediging werden geschonden. 

Afschaffen dit assisenhof en overgaan tot een beroepsrechtsbank. 

Dringend.’  

 

HBVL221010#34 

 

Lezersbrief 

‘Hoe kan het dat een jurylid plots het belangrijkste fysische 

bewijsstuk op de laatste dag van het proces aan de rechter bezorgt? 

Waarom werd het proces niet stilgelegd?’ 
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HBVL221010#35 

 

Lezersbrief 

‘Toen ik Els op de voorpagina zag staan, voelde ik me rotslecht. 

Omdat ook ik eerst dacht dat ze schuldig was. Vandaag ben ik daar 

niet meer zeker van.’ 

 

HBVL221010#36 

 

Lezersbrief 

‘Ik vind dat ze niet schuldig is als er geen bewijzen zijn. Iemand 

veroordelen en straffen op basis van vermoeden is toch niet juist 

volgens on rechtssysteem.’  

 

HBVL221010#37 

 

Lezersbrief 

‘Clottemans had de verkeerde advocaat. Had ze Vermassen als 

verdediger gehad, was ze volgens mij zeker vrijgesproken. Ik vraag 

me af of de juryleden in hun verder leven nog gemoedsrust 

vinden.’  

 

HBVL221010#39 

 

Lezersbrief 

‘Je kan niet begrijpen dat zoiets kan. Als men goed nadenkt, kan 

iedereen schuldig worden bevonden zonder enig bewijs. Ik wens 

Els veel sterkte toe.’  

 

HBVL221010#40 

 

Lezersbrief 

‘Voor mij stond haar schuld vast vanaf de eerste dag. Zo’n perfecte 

moord zonder bewijzen is inderdaad mogelijk.’  

 

HBVL221010#41 

 

Lezersbrief 

‘Ik ben er van overtuigd dat Clottemans onschuldig naar de cel 

gaat. [...]. Dit is de zoveelste blunder van België.’ 

 

HBVL221010#42 

 

Lezersbrief 

‘Ik heb toch het gevoel dat verschillende pistes niet goed zijn 

onderzocht.’  

 

HBVL221010#43 

 

Lezersbrief 

‘Ik vind het onterecht en geen eerlijk proces. Ik ben zwaar 

teleurgesteld in het gerecht en heb er totaal geen geloof meer in. 

Veel sterkte Els.’ 

 

HBVL221010#44 

 

Lezersbrief 

‘In mijn ogen is dit een zeer terechte uitspraak [...] nooit is er in 

mijn ogen een duidelijkere moordenaar geweest.’  

 

HBVL221010#45 

 

Lezersbrief 

‘Gezien geen feitelijke bewijzen begrijp ik niet dat Clottemans kon 

worden veroordeeld. Ik vraag me af wat een professionele jury had 

geoordeeld.’  

HBVL221010#46 Lezersbrief ‘Voor mij heeft ze het wel gedaan.’ 

 

HBVL221010#47 

 

Lezersbrief 

‘Ze verdient wat ze heeft gekregen. Als je de zaak van het begin 

hebt gevolgd, weet je dat ze schuldig is.’ 

 

HBVL221010#48 

 

Lezersbrief 

‘Dit is onze rechtstaat. Ik blijf erin geloven. Advocaten doen 

gewoon hun werk, voeren hun show op. Els Clottemans heeft ook 

geen beginneling gepakt met Vic Van Aelst.’  

 

HBVL221010#49 

 

Lezersbrief 

‘Ik dacht dat je in België onschuldig was tot je schuld bewezen is. 

En ‘bewezen’ is met ‘bewijzen’. Dit is een gevaarlijk precedent 

want nu kan je veroordeeld worden op vermoedens en omdat je 

profiel klopt met de mogelijke dader.’ 

 

HBVL281010#1 

 

Lezersbrief 

‘Zij blijft volhouden dat ze onschuldig is. Waarom eerst leugens 

vertellen? En waarom durft ze niet aan de leugendetector? Zegt dat 

niet genoeg, voor de mensen die haar steunen?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS240910#3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiniestuk 

‘De omstandigheden waarin mensen in voorlopige hechtenis 

doorbrengen zijn – samengevat – een schande. Onschuldige 

worden voor maanden uit hun normale leef- en werksfeer gerukt 

wat hun leven vaak volledig ontwricht. Dit hoeft niet mits er een 

aangepaste regeling komt. [...]. Ook in haar geval geldt het 

vermoeden van onschuld. Is het aanvaardbaar om een voorlopige 

onschuldige meer dan twaalf maand op te sluiten voor onderzoek 

[...]? [...]. Naam en voornaam van een verdachte worden vandaag 

voluit in de pers vernoemd. Het nadeel is dat zo een beklaagde, 

zelfs na vrijspraak, voor het publiek altijd schuldig zal blijven. [...] 

Zoiets is niet aanvaardbaar in een maatschappij die er prat op gaat 

dat een mens onschuldig is tot het tegendeel na een eerlijk proces is 

bewezen. [...]. De wet zou moeten verbieden dat de identiteit van 

mensen in voorlopige hechtenis bekend wordt gemaakt [...]. De 

pers kan zich eenvoudig beperken tot de initialen van de naam van 

de beklaagde, zonder vermelding van de woonplaats. Alleen zo 

vermijden we dat onschuldige mensen voor hun leven 

gebrandmerkt worden en dat ze, zelfs bij vrijspraak, nooit meer 

onschuldig zijn.’ 

 

DS041010#2 

 

Opiniestuk 

‘In de parachutemoord kregen de advocaten van hun stafhouder 

spreekverbod. [...]. Ze hebben veel privileges tijdens hun 

pleidooien, maar eens ze buiten de zittingszaal stappen moeten ze 
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terughoudend zijn. Het proces mag niet op straat worden gevoerd 

[...]. Dat de advocaten nu in de media moeten zwijgen is geen 

beknotting van hun werk, maar het beschermt hen tegen zichzelf.’ 

 

 

DS041010#3 

 

 

Opiniestuk 

‘Is het in de huidige omstandigheden zinvol om de beschuldigde op 

het lopende assisenproces in Tongeren enkel aan te duiden met de 

initialen E.C., of eventueel met Els C.? Ik denk het eerlijk gezegd 

niet.’ 

 

 

 

DS211010#10 

 

 

 

Opiniestuk 

‘Een proces moet niet in de media gevoerd worden. 

Terughoudendheid komt de sereniteit van de debatten en het proces 

ten goede. [...]. Voor velen staat vast dat een grens is overschreden 

in de zucht naar sensatie en publieksaandacht. [...] informatie en 

duidelijk over justitie is maatschappelijk relevant, maar wars van 

sensatiezucht. [...]. Een proces is geen Grieks drama.’ 

 

DS221010#3 

 

Column 

‘De meester heeft een steek laten vallen. En geen kleintje. Groots 

in retoriek en aanbeden idealen, toonde Jef Vermassen zich 

gisteren zeer klein menselijk. Hij Die Overwon deelde buiten de 

rechtszaal handtekeningen uit. Dedju, hoe onsmakelijk. Ach, hoe 

pijnlijk. Mens, hoe misplaatst. Maar goed, wat anders met al die 

“fans” die hem niet meer sympathiek zouden vinden?’ 

 

 

DS221010#10 

 

 

Opiniestuk 

‘De twijfel over de uitspraak in het proces van de parachutemoord 

mag van tafel worden geveegd. [...] en dus ontstond en blijft de 

discussie voortduren over de vraag of men iemand kan veroordelen 

zonder (materiële) bewijzen en/of bekentenissen. Het is raar dat die 

vraag gesteld wordt, want het antwoord bestaat als sinds het 

ontstaan van ons Strafrecht [...].’ 

 

 

 

 

DS231010#4 

 

 

 

 

Column 

‘Het had dus allemaal terughoudender gemoeten, de media-

aandacht voor het proces-Clottemans. Serener. [...]. Sta me toe een 

grimasje te maken. Ik weet niet of u ooit een assisenzaak hebt 

gevolgd. Als er nu iemand daar een Grieks drama van maakt, dan 

zijn het wel de advocaten zelf. Nooit van je leven heb je grotere 

drama queens gezien [...]. “Het verhaal begint met een vergeet-

mij-nietje”. Zo begon Jef Vermassen afgelopen dinsdag zijn 

slotpleidooi. Op de achtergrond speelde Morgenstimmung van 

Grieg. “Die werd een kruidje-roer-mij-niet. Zij kwam met een 

prachtige zonnebloem tegen! En het vergeet-mij-nietje werd een 

gifplant, een wurgplant”. Vier uur later – de advocaat hing tegen 

dan tegen het gebinte, het zweet spatte van zijn voorhoofd, zijn 

ogen brandden [...] – vier uur later dus, Grieg was al lang 

vervangen door een razende Wagner, stak hij zijn priemende vinger 

uit naar de wurgplant en hijgde: “Gij... Gij zijt een dame met een 

zwarte ziel”. Sereen, Jef. Terughoudender vindt je niet.’ 

DS301010#2 Column ‘Showbizz Jeff.’ 

 

DS121110#1 

 

Opiniestuk 

Over de stellingen van Faroek Özgünes over het gevoerde 

onderzoek: ‘Natrappen is gemakkelijk’.  

DS131110#1 Column ‘Franciscus van Assisen.’ 

HLN120510#1 Lezersbrief ‘Laat ze maar ratelen. Ik geloof in de onschuld van Els.’ 

 

HLN270910#1 

 

Lezersbrief 

‘Ik dacht dat mensen onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is.’ 

 

HLN270910#2 

 

Lezersbrief 

‘Vermassen is zo een beetje de Bart De Wever van de advocatuur, 

heel bekwaam maar ook voor een ferm stuk gemaakt door de 

advocatuur.’ 

 

HLN270910#4 

 

Lezersbrief 

‘En mensen als Vermassen die altijd alles beter weten, doen mij 

huiveren. Ik hoop dat Els Clottemans wordt vrijgesproken.’ 

 

HLN270910#5 

 

Lezersbrief 

‘Zonder bewijzen had er zelfs geen proces tegen haar moeten 

komen. Iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.’ 

 

 

HLN270910#7 

 

 

Lezersbrief 

‘Je kan toch niemand veroordelen zonder bewijzen, en enkel 

voortgaande op vermoeden. Waarom niet verder zoeken? Het is in 

deze zaak trouwens zo stil rond de Nederlander Marcel Somers. Hij 

is er zeker schuldig aan door te spelen of twee liefdes.’  

HLN270910#8 Lezersbrief ‘Ik wil de familie van Els Clottemans veel sterkte wensen.’ 

 

HLN280910#10 

 

Lezersbrief 

‘Als men bij elke moord iedereen die een motief heeft voor de 

assisenjury zou brengen, zouden er meestal meerdere moordenaars 
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zijn voor éénzelfde moord. Stop dit mediacircus en dit 

kluchtproces tegen Els Clottemans.’  

 

HLN280910#11 

 

Lezersbrief 

‘Hoe erg het ook is, als er geen harde bewijzen zijn, dan moet men 

de beschuldigde vrijspreken. Het gerecht kan zich geen fouten 

permitteren.’ 

 

 

HLN300910#9 

 

 

Lezersbrief 

‘Juryleden worden verondersteld niet van buitenaf beïnvloed te 

worden, maar krijgen toch maar de nodige achtergrond in de vorm 

van pleidooi van zowel de verdediging alsook van de burgerlijke 

partijen er gratis bij.’ 

 

HLN300910#10 

 

Lezersbrief 

‘Werd dit onderzoek misschien gevoerd door een of meerdere 

speurders met slechts enkele dagen ervaring?’ 

 

 

HLN011010#4 

 

 

Lezersbrief 

‘Ze heeft eigenlijk slim de rollen omgedraaid en de speurders en de 

media beticht van vooringenomenheid en zichzelf in het 

slachtofferrolletje gewrongen. Als de ondervragingen een 

ambetante richting uitgingen, werd ze zogezegd vernederd.’ 

 

 

HLN041010#1 

 

 

Lezersbrief 

‘Vermassen zit te snotterend. Is dit een professionele pleiter? Is dit 

een assisenzaak of een televisieshow?’ Over Jan De Wilde: ‘Hij 

wist niks van de handel en wandel van zijn vrouw? Hij is nu 

eenzaam? Terwijl zijn vrouw ieder weekend van vrijdag- tot 

zondagavond was gaan springen.’  

 

HLN041010#2 

 

Lezersbrief 

‘[...] vind ik het niet kunnen dat assisenpleiters naar aanleiding van 

een getuigenis snikkend van verdriet staan te wenen en zelfs de 

steun van hun echtgenote nodig hebben.’  

 

HLN041010#4 

 

Lezersbrief 

‘Spijtig voor de kinderen en echtgenoot van wijlen Els Van Doren, 

maar je man en kinderen bedriegen, dat heeft Els Clottemans 

volgens mij niet op haar kerfstok...’ 

 

 

HLN061010#7 

 

 

Lezersbrief 

‘[...] meester-regisseur Jef Vermassen orkestreert een huilpartij, 

een getuige zag doodsangst in ogen van het slachtoffer dat met 300 

km/u neersmakte, nu krijgt de verdediging een minimum van tijd 

om de speurders aan te pakken over het gebrek aan bewijzen.’ 

 

HLN061010#8 

 

Lezersbrief 

Over bijzondere bewaking: ‘Wat men Els Clottemans nu aandoet, 

ruikt naar intimidatie om een (onterechte?) bekentenis af te 

dwingen.’ 

 

HLN071010#5 

 

Lezersbrief 

‘Leven wij nog in de middeleeuwen toen de inquisitie alle 

middelen mocht gebruiken om iemand tot ‘heks’ te verklaren? 

Iemand [...] om het kwartier wakker maken is reinste foltering.’ 

 

HLN071010#7 

 

Lezersbrief 

‘Dat mevrouw er een minnaar op nahield, stoort me niet zo erg. 

Maar zo’n goede moeder zal ze toch niet geweest zijn, vermoed ik, 

als ze er in het weekend nooit was voor haar kinderen.’ 

 

HLN081010#9 

 

Lezersbrief 

‘Iedereen heeft het over de daders. Een andere piste is zelfmoord. 

Mogelijk ontdekte Els Van Doren dat haar vriend met iemand 

anders was, en kon ze het niet aan.’ 

 

HLN091010#6 

 

Lezersbrief 

‘Het zou me niet verbazen mocht Marcel Somers de dader zijn van 

de moord op Els Van Doren.’  

 

 

HLN091010#11 

 

 

Lezersbrief 

‘Of Els Clottemans de dader is of niet, laat ik in het midden, maar 

wat ik niet begrijp, is dat Marcel Somers alles noteerde in een soort 

van dagboekje. Dat doe je volgens mij alleen maar als je op 

voorhand denkt dat je daarover ooit is zal moeten komen 

uitleggen.’ 

 

HLN141010#1 

 

Lezersbrief 

‘Ik besef wat Els Clottemans meemaakt: opsluiting in de 

gevangenis en een assisenzaak enkel gesteund op aanwijzingen.’ 

 

HLN141010#2 

 

Lezersbrief 

‘Met een kleurrijke stoet aan getuigen die komen verklaren dat 

beschuldigde labiel is, vreemde reacties heeft en anti-sociaal is.’ 

 

 

HLN141010#5 

 

 

Lezersbrief 

‘Op de getuigenissen afgaande was Els Clottemans niet echt een 

geliefd personage binnen de parachuteclub. Wat, als door stom 

toeval de verkeerde parachute gesaboteerd werd?’ 

 

HLN141010#7 

 

Lezersbrief 

‘Ik zou niet in de handen willen vallen van het soort speurders dat 

aan het werk was in het onderzoek.’  

 

HLN161010#7 

 

Lezersbrief 

‘Dankzij de speurders is hier misschien wel de perfecte moord 

gepleegd...’  

 

HLN191010#6 

 

Lezersbrief 

Over leugendetector: ‘Els Clottemans heeft die geweigerd. Voor 

mij is dat een bekentenis. Haar houding en grote jaloersheid pleiten 
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evenmin voor haar.’ 

 

HLN201010#9 

 

Lezersbrief 

‘De uitspraak van Jef Vermassen dat materiële bewijzen niet langer 

nodig zijn, vind ik een beetje beangstigend.’  

 

HLN201010#14 

 

Lezersbrief 

‘Hoe kan iemand die onschuldig is er zo onverschillig, ijzig kalm 

en roerloos blijven bijzitten?’ 

 

HLN201010#15 

 

Lezersbrief 

‘Beschikt Jef Vermassen over een glazen bol waarin hij kon zien 

dat de beschuldigde de perfecte moord heeft gepleegd?’ 

 

HLN201010#16 

 

Lezersbrief 

Over leugendetector: ‘Deze test is niet 100% veilig en wel te 

omzeilen. Niettemin denk ik ook dat de beklaagde Els schuldig is.’  

 

 

HLN201010#18 

 

 

Lezersbrief 

‘Als er geen echte, wetenschappelijke bewijzen zijn, mag je niet 

schuldig verklaard worden. dat de psychologie ver genoeg 

gevorderd zou zijn om zonder bewijzen iemand als schuldig te 

kunnen aanduiden, is nonsens. Zo draai je iedereen met pure 

willekeur de gevangenis in.’ 

HLN211010#14 Opiniestuk ‘Gewone mensen, grote rechters.’ 

 

HLN211010#25 

 

Lezersbrief 

‘Het is al ver gekomen dat men iemand kan veroordelen zonder één 

effectief bewijs! Justitie doet zijn naam weer alle eer aan.’  

 

HLN211010#27 

 

Lezersbrief 

‘Ik vraag me af of de juryleden vannacht goed gaan slapen.’  

 

HLN211010#28 

 

Lezersbrief 

‘Vanaf vandaag kan iedereen op basis van geruchten en met een 

gericht tunnelonderzoek voor assisen komen... bewijzen zijn er niet 

nodig.’  

 

HLN211010#29 

 

Lezersbrief 

‘Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de juryleden geen enkele 

dag meer een gerust geweten hebben. Iemand veroordelen zonder 

tastbare bewijzen is immoreel.’  

 

HLN211010#30 

 

Lezersbrief 

‘[...] zonder bekentenissen noch bewijzen iemand veroordelen, is 

hallucinant.’  

HLN211010#31 Lezersbrief ‘Dit lijkt heel sterk op de heksenverbranding.’ 

 

HLN211010#33 

 

Lezersbrief 

‘Als bewijzen echt iets zijn van 1900, zoals Vermassen zegt, dan 

staat de deur wijd open voor een heksenjacht zoals in de 

middeleeuwen.’  

 

HLN211010#34 

 

Lezersbrief 

‘Els Van Doren werd afgeschilderd als een godin en Clottemans 

was op voorhand veroordeeld.’ 

 

HLN211010#35 

 

Lezersbrief 

‘Schandalig dat iemand kan worden veroordeeld zonder bewijs. 

Men zou bang worden om voor eender wat met het gerecht in 

aanraking te komen.’  

HLN211010#36 Lezersbrief ‘Sterkte Els.’  

 

HLN211010#37 

 

Lezersbrief 

‘Hoog tijd dat het systeem van de volksjury wordt opgedoekt.’ 

 

HLN211010#39 

 

Lezersbrief 

‘Ik denk nog steeds dat Els Van Doren zelfmoord pleegde. Ik zal 

zeker schriftelijk contact opnemen met Els Clottemans.’ 

 

HLN211010#41 

 

Lezersbrief 

‘Indien Vermassen de advocaat van Els Clottemans was geweest, 

dan was zij het arme dutske en Els Van Doren de overspelige 

vrouw.’ 

 

HLN211010#43 

 

Lezersbrief 

‘Indien de familie van Els Van Doren was bijgestaan door een 

andere advocaat dan Vermassen, had iedereen een andere kijk 

gehad op deze zaak.’ 

 

HLN211010#44 

 

Lezersbrief 

‘De uitspraak is een mijlpaal in de rechtspraak: vanaf heden kan je 

zonder enig materieel bewijs veroordeeld worden.’  

 

HLN211010#46 

 

Lezersbrief 

‘Ik hoop dat Els Clottemans dit verdict laat aanvechten.’  

 

HLN211010#47 

 

Lezersbrief 

‘De gedachte gelijk welke onschuldige op de beklaagdenbank van 

een assisenhof zo’n redenaar kan tegenkomen, is gruwelijk.’ 

 

 

HLN211010#49 

 

 

Lezersbrief 

‘De Bende Van Nijvel kon men niet berechten want men vond 

geen bewijzen. Clottemans wordt schuldig bevonden zonder 

bewijzen. Vangheluwe is schuldig aan pedofilie maar het is al veel 

te lang geleden om hem nu nog voor de rechter te brengen. De 

rechtvaardige rechters is men al lang kwijt, voorgoed denk ik.’  

 

HLN211010#50 

 

Lezersbrief 

‘Ik dacht dat je onschuldig was tot het tegendeel was bewezen 

maar dat is nu geen zekerheid meer! Heel eng vind ik dat. Sterkte 

Els!’ 

HLN211010#53 Lezersbrief ‘Men kan nu veroordeeld worden enkel op basis van analyses van 
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mensen die altijd fouten kunnen maken.’ 

 

HLN221010#28 

 

Lezersbrief 

‘[...] als Els Van Doren niet ontrouw was geweest was er helemaal 

niets gebeurd.’  

 

HLN221010#29 

 

Lezersbrief 

‘Morgen kan mij in principe hetzelfde overkomen. Schaf dus 

alstublieft die volksjury af.’  

 

HLN221010#30 

 

Lezersbrief 

‘Ethisch onverantwoord dat een advocaat van een winnende partij 

handtekening uitdeelt na een ‘winnend’ pleidooi.’  

 

HLN221010#32 

 

Lezersbrief 

‘And the winner is… Jef Vermassen. Proficiat Jef Vermassen met 

uw twee oscars. Een topacteur in Hollywood.’ 

 

HLN221010#34 

 

Lezersbrief 

‘Ik zou wel eens de uitspraak gekend willen hebben mocht Els 

Clottemans Vermassen als advocaat hebben gehad.’  

 

HLN221010#36 

 

Lezersbrief 

‘Hoe zit het eigenlijk met het geweten van Jef Vermassen?’ 

 

HLN221010#38 

 

Lezersbrief 

‘De enige fout die Babs heeft gemaakt, is de verkeerde advocaat 

kiezen.’  

 

 

HLN221010#39 

 

 

Lezersbrief 

‘De jury is ongeloof deskundig geweest. Dit zijn de woorden van 

Jef Vermassen. Dat kun je wel zeggen. Het zijn tenslotte zij die na 

al die jaren van onderzoek en speurwerk toch nog het make-uptasje 

vonden. Is dit normaal?’  

 

HLN221010#41 

 

Lezersbrief 

‘Tegenwoordig moeten er zelfs geen harde bewijzen meer zijn om 

iemand tot 30 jaar cel te veroordelen, enkel vermoedens en ludieke 

hypotheses zijn voldoende.’  

 

HLN221010#42 

 

Lezersbrief 

‘De speurders [...] zouden beter meedoen aan het Zesde Zintuig op 

vtm. Met hun ‘buikgevoel’ maken ze zeker kans om te winnen.’  

HLN221010#43 Lezersbrief ‘Sterke Els! Wij geloven in je onschuld.’ 

 

HLN221010#44 

 

Lezersbrief 

‘Ben eens benieuwd wanneer Jef Vermassen door Vlaanderen gaat 

toeren met zijn theatershow.’  

 

HLN221010#46 

 

Lezersbrief 

‘Ik geloofde al niet erg meer in justitie, maar nu is mijn geloof 

helemaal verdwenen.’  

 

 

HLN221010#48 

 

 

Lezersbrief 

‘Ik citeer advocaat Vermassen: ‘Er zijn geen bewijzen tegen de 

verdachte, maar ze voldoet aan een profiel, dus is ze schuldig’. Een 

gevaarlijke gedachtegang is dat. Zo kan je in de toekomst iedereen 

veroordelen.’  

HLN221010#50 Lezersbrief ‘Foei jury...’ 

 

HLN221010#51 

 

Lezersbrief 

‘Hopelijk komen we ooit te weten wie de echte moordenaar is.’ 

 

HLN221010#52 

 

Lezersbrief 

‘Dertig jaar naar de cel zonder concrete bewijzen. Schande! 

Slaapwel, meester Vermassen.  

 

HLN231010#09 

 

Lezersbrief 

‘We weten voldoende, arme Els Clottemans, ze had geen schijn 

van kans.’  

HLN231010#10 Lezersbrief ‘Het kan ons allemaal overkomen.’  

 

HLN231010#12 

 

Lezersbrief 

Over profiling: ‘Kortom, je hebt een kop als een moordenaar, dus 

zul je er wel een zijn.’  

HLN231010#13 Lezersbrief Over Jef Vermassen: ‘[...] theatrale en mediageile advocaat.’  

HLN231010#15 Lezersbrief ‘Ik hoop dat Els nu wel een eerlijke kans krijgt in cassatie.’ 

 

 

HLN231010#17 

 

 

Lezersbrief 

‘Terwijl Els Clottemans achter de tralies verdwijnt, blijven wij 

achter met een op zijn minst wrang gevoel van onrechtvaardigheid 

en angst voor de toekomst. Hopelijk grijp de wetgever in opdat het 

verloren vertrouwens enigszins terug hersteld kan worden.’  

 

 

 

HLN231010#19 

 

 

 

Lezersbrief 

‘Ik ben hoegenaamd geen Vermassen-fan, maar wat je de man 

moet nageven is dat hij in de rechtszaal het hele gamma aan 

middelen aanwendt, zowel juridische, of bij gebrek daaraan, 

emotionele.’ Hopelijk kan deze dwaling nog recht gezet worden, 

maar de fluwelen handschoenen waarmee de familie Van Doren 

aangepakt wordt, bieden niet veel hoop.’  

 

 

HLN231010#21 

 

 

Lezersbrief 

‘Met de veroordeling van Els Clottemans tot 30 jaar cel, zonder 

harde bewijzen, enkel met vermoedens, veronderstelling en 

theorieën, heeft men een zéér gevaarlijk precedent gecreëerd voor 

de toekomstige gerechtelijke uitspraken.’  

 

HLN271010#2 

 

Lezersbrief 

‘Als Cottemans gelijk haalt in Cassatie, moet de familie van het 

slachtoffer opnieuw de hele lijdensweg ondergaan. Daar trekt 

Clottemans zich niets van aan. Haar karakter staat dat niet toe.’  
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HLN281010#2 

 

 

Opiniestuk 

‘Ik zie ze niet, de dwalingen van de jury. [...]. Al wie, net zoals ik 

en de twaalf juryleden, die van de eerste tot de laatste minuut 

hebben bijgewoond, weten dat de schuldbeslissing in Tongeren een 

correct verdicht is.’ 

 

HLN021110#1 

 

Lezersbrief 

‘Ik steun Els met hart en ziel. Ik hoop dan ook ze snel weer in haar 

klasje zal staan want ik geloof in haar onschuld!’  

 

HLN091110#8 

 

Lezersbrief 

‘Waar halen al deze keukenfilosofen de zekerheid vandaan dat ‘Els 

volledig onschuldig is’? 

 

HLN091110#9 

 

Lezersbrief 

‘Dankzij haar misbruik van de pers wordt Vermassen nu met de 

dood bedreigd [...]. Psychiaters hebben gelijk, Clottemans is een 

aartsgevaarlijke manipulator.’  

HLN101110#8 Lezersbrief Over Jef Vermassen: ‘Hij deed zijn werk.’ 

 

 

HLN101110#9 

 

 

Lezersbrief 

‘De oprichtster van de idiote anti-Vermassen-Facebookgroep [...] 

denkt dat haar favoriete moordenares Els Clottemans geen eerlijk 

proces heeft gekregen omdat ze werd veroordeeld. Laten we maar 

verwijzen naar de verdediging van de veroordeelde: meester Van 

Aelst benadrukt terecht dat het proces wel eerlijk verlopen is.‘  

 

 

HLN101110#10 

 

 

Lezersbrief 

‘Ik keur de doodsbedreigingen niet goed, maar is toppleiter 

Vermassen meer dan een gewone burger? Andere burgers die met 

de dood worden bedreigd hebben vaak geen recht op 

politiebescherming.’  

 

 

HLN101110#14 

 

 

Lezersbrief 

‘De doodsbedreigingen aan advocaat Vermassen zijn er natuurlijk 

ver over. Het kan misschien een troost zijn voor Jef dat het binnen 

enkele weken overgewaaid zal zijn, en dat ze geen 30 jaar zal 

duren.’ 

 

HLN121110#1 

 

Lezersbrief 

‘Voor het doodrijden van drie jonge meisjes [...] krijgt men drie 

maanden cel. Voor een moord zonder één enkel bewijs [...] krijgt 

men dertig jaar. Dat is België.’  

 

HLN131110#1 

 

Lezersbrief 

‘Hiermee wil ik mijn steun en sympathie betuigen aan Jef 

Vermassen, alsook al die haatmails veroordelen. Wat Clottemans 

betreft: raar persoontje. Ik zou haar niet als juf van mijn kindjes 

willen.’  

 

 

 

HLN071010#1 

 

 

 

Column 

‘Zou het kunnen dat er enige vooringenomenheid bestaat tegenover 

de figuur Clottemans? Deze Els beoogt allesbehalve frêle of 

kwetsbaar, kijkt meestal nors voor zich uit en doet geen enkele 

moeite om haar vrouwelijke charmes uit te spelen. [...]. Laat ik het 

anders stellen: als Clottemans inderdaad een fraai ogend elfje was 

dat vaak de aangezette wimpers neerslaat en bevallig bloost, 

zouden we dan net hetzelfde over haar denken? Eerlijk waar?’ 

 

 

 

HLN221010#4 

 

 

 

Opiniestuk 

‘Het is nog maar eens bewezen in het proces-Clottemans: de 

Vlaming identificeert zich graag met de underdog. Zijn en haar 

medeleven gaat uit naar degene die van alle kanten wordt 

aangevallen. Hoe hoger de tegenspeer, hoe groter de weerstand. 

[...]. Het loutere feit dat de beschuldigde tegenover een overmacht 

stond van aanklagers, die de juryleden, de rechters, naar hun hand 

hebben weten te zetten. [...]. Maar veroordeeld of niet, de twijfel 

zal blijven hangen.’ 

HLN221010#17 Column ‘Geef mij maar bewijzen.’ 

 

 

HLN221010#22 

 

 

Opiniestuk 

‘Geraakt door Jan De Wilde, zijn mooie naïviteit. Els Clottemans 

heeft mij [...] nooit kunnen overtuigen. De antwoorden tijdens haar 

ondervraging waren een zorgvuldig van buitengeleerd liedje. Ze 

viel niet echt door de mand. Maar het hield ook weinig steek. 

Eindelijk dacht ik heel snel exact hetzelfde als speurder Gène 

Crabbé.’  

 

HLN221010#23 

 

Opiniestuk 

‘Je staat ermee op en je gaat ermee slapen. Het is zwaar geweest, 

veel zwaarder dan we verwacht hadden. en het is iets dat verwerkt 

zal moeten worden.’  

DM250910#4 Lezersbrief ‘Ik ben geen rechter, maar volgens mij heeft ze het gedaan.  

 

DM280910#3 

 

Opiniestuk 

‘Wat denkt het Openbaar Ministerie te zien gebeuren tussen nu en 

half oktober? Moeten we erop vertrouwen dat het vier jaar over het 

hoofd zien geziene materiële bewijs plots per ongeopende 

parachute door het plafond van de Tongerse assisenzaal zal komen 
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vallen? Of is het een kwestie van wachten tot de verdachte op dag 

19 de voorzitter wenkt en zegt: “’t was maar om te lachen, 

natuurlijk heb ik het gedaan”? [...] zo doen wij dat in CSI België. 

We hebben geen bewijs, niks. Dus gaan we de verdachte jennen. 

Vier weken aan een stuk. Zegt u eens, mevrouw Clottemans, 

hoeveel Big Bacons bestelde u gemiddelde dag in de Quick? Kunt 

u in de micro spreken alstublieft? [...]. Blaas deze vertoning toch 

af.’ 

 

DM300910#1 

 

Opiniestuk 

‘Het lijkt ons ook contraproductief voor het vertrouwen in justitie 

en voor de rechtsgelijkheid om dergelijke complexe zaken – 

waarbij zelfs het jarenlange gerechtelijk onderzoek tot weinig 

resultaat leidde – te laten beslechten door burgers als 

vertegenwoordigers van de samenleving. Als we leken willen 

betrekken bij de strafrechtsspraak, zou het eerder wenselijk zijn om 

hen te betrekken in minder zware en controversiële zaken [...].’ 

 

DM021010#1 

 

Lezersbrief 

‘Beste mensen, Clottemans is de moordenaar. Vergelijk maar met 

Ronald Janssen, die stond ook nog les te geven alsof er niets 

gebeurd was.’ 

 

DM071010#1 

 

Opiniestuk 

‘Mediagenieke rechtszaken zoals de parachutemoord kennen niet 

alleen journalistieke valkuilen, maar bieden ook de kans om na te 

denken en te debatteren over het (ge)recht en het publieke 

vertrouwen in justitie.’  

 

DM091010#1 

 

Lezersbrief 

‘Na het lang bestuderen van z’n foto in de krant denk ik dat Somers 

zelf er minstens even schuldig uit ziet... ik kan verkeerd zijn.’  

 

DM161010#2 

 

Lezersbrief 

‘Eureka! Gevonden! Stel Els C. voor de keuze, ofwel zich 

onderwerpen aan de leugendetector ofwel sowieso schuldig 

verklaren.’  

 

DM221010#5 

 

Opiniestuk 

‘Zowel bij de parachutemoord als bij de Marollenmoord zijn in het 

onderzoek fouten gemaakt. Het is daarom een zegen dat bij deze 

zaken gewone mensen het eindoordeel vellen.’ 

 

DM221010#6 

 

Opiniestuk 

‘Het proces Clottemans is een pijnlijke bevestiging van hoe erg 

justitie eraan toe is.’ 

 

 

 

 

DM221010#8 

 

 

 

 

Lezersbrief 

‘De show is over. Er zullen samen met mij velen met een wrang 

gevoel zitten [...]. [...] ik vermoed dat Clottemans schuldig is [...]. 

[...] is het erg frappant dat ongeveer het ganse pleidooi van Jef 

Vermassen overgenomen werd in de eindconclusie van de jury. [...] 

de voorpagina van HLN kan de uitgelezen plaats zijn om een 

vonnis van een moordzaak in het lang en in het breed uit te smeren, 

van kwaliteitskranten verwacht daar nieuws dat het algemeen 

belang dient.’ 

 

DM221010#9 

 

Lezersbrief 

‘Ik ben ontzet dat Els Clottemans schuldig is bevonden zonder enig 

materieel bewijs. [...]. Weg met juryrechtspraak, hoe eerder hoe 

beter. Terug naar een sereen proces met drie beroepsrechters.’ 

 

 

DM231010#1 

 

 

Column 

‘Na de uitspraak [...] liet de triomferende meester zich niet smeken 

her en der een handtekening uit te delen. Jef signeerde met een 

wellust die je nooit ziet bij Bono of Ronaldo. Hij was helemaal niet 

gehaast om weg te komen.’ 

 

DM231010#4 

 

Lezersbrief 

‘Ik word er echt wild van. De deur staat open voor pure willekeur: 

Oost-Congo heeft er niks aan. Intussen zit EC wel in de cel...’ 

DM231010#5 Lezersbrief ‘De jury heeft met 5 tegen 1 gestemd, dat zegt genoeg.’ 

DM261010#2 Lezersbrief ‘Brood en spelen. Reality op scherp het scherp van de snee.’  

 

 

DM281010#1 

 

 

Opiniestuk 

‘Het grootste probleem met assisenverslagging op tv is dat er te 

weinig ruimte is voor diepgaande verslagging en het format dwingt 

tot zeer korte bijdrages. Dan krijg je een, laat ons zeggen, vals 

scherm.’ 

 

DM061110#1 

 

Opiniestuk 

Over de leugendetector: ‘Zo’n test draait vrijwel altijd negatief uit 

voor de verdachte: als hij faalt, wordt hem dat aangewreven. Doet 

hij het goed, dan vindt men dat onwaarschijnlijk en oppert men dat 

de resultaten onduidelijk zijn.’ 

DM091110#3 Opiniestuk ‘I love Jef Vermassen’.  
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Bijlage 3: Figuur aantal artikels verschenen per krant  

 

 

Figuur 1: Aantal gepubliceerde artikels per krant 
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Bijlage 4: Tabel aantal citaten per actor per krant  

Tabel 11: Citaten actoren per krant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krant 
 

Totaal 

 

Het Laatste 

Nieuws 

 

De 

Standaard 

 

De 

Morgen 

 

Het Belang van 

Limburg 

   

Actoren  

  

Els Clottemans  7   1 1 6   15 

        

Jan De Wilde  3 3 0 6   12 

        

Marcel Somers  3 1 0 3   7 

        

Vic Van Aelst  9 4 1 11   25 

        

Katrien Van Der  

Straeten 

 3 0 2 4   9 

Jef Vermassen  4 3 2 6   15 

An Govers  0 0 0 1   1 

Patrick Boyen  1 0 0 3   4 

Michel Jordens  2 0 0 3   5 

Politieagenten  0 0 0 8   8 

Moeder Clottemans  1 0 0 1   2 

Broer Clottemans  0 0 0 2   2 

Karol De Wilde  2 0 0 1   3 

Vincent De Wilde  0 0 0 1   1 

Vader Els Van Doren  1 0 0 1   2 

Zus Els Van Doren  1 0 0 1   2 

Andere  33 5 4 60   102 

Totaal  70 17 10 118   215 
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Bijlage 5: Tabel aantal illustraties per artikel per krant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 15: Aantal illustraties per artikel per krant 

 

 

Krant 
 

Totaal 

 

Het Laatste 

Nieuws 
 

De 

Standaard 
 

De 

Morgen 
 

Het Belang van 

Limburg 
   

Illustraties 

  

Geen  247 38 27 91   403 

 63,2% 42,7% 40,3% 33,7%   49,3% 

Eén  87 44 22 120   273 

 22,3% 49,4% 32,8% 44,4%   33,4% 

Twee  32 4 15 38   89 

 8,2% 4,5% 22,4% 14,1%   10,9% 

Drie  12 1 1 8   22 

 3,1% 1,1% 1,5% 3,0%   2,7% 

Vier  5 

1,3% 

1 

1,1% 

1 

1,5% 

6 

2,2% 

  13 

1,6% 

Vijf  2 

0,5% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

0,4% 

  3 

0,4% 

Zes  5 

1,3% 

1 

1,1% 

1 

1,5% 

1 

0,4% 

  8 

1,0% 

Zeven  1 

0,3% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

0,4% 

  2 

0,2% 

 

Acht  0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

0,4% 

  1 

0,1% 

Negen  0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

0,4% 

  1 

0,1% 

Tien  0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

0,4% 

  1 

0,1% 

Elf  0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

0,4% 

  1 

0,1% 

Totaal  391 89 67 270   817 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 
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Bijlage 6: Tabel actoren afgebeeld op foto’s per krant  

 

 

Tabel 18: Actoren afgebeeld op foto’s per krant 

 

 

 

 

Krant 
 

Totaal 

 

Het 

Laatste 

Nieuws 

 

De 

Standaard 

 

De 

Morgen 

 

Het 

Belang 

van 

Limburg 

   

Actoren  

  

Els Clottemans  71 29 33 72   205 

 22,8% 28,4% 28,9% 19,2%   22,7% 

Els Van Doren  17 3 3 14   37 

 5,5% 2,9% 2,6% 3,7%   4,1% 

Nabestaanden E.V.D  45 

14,5% 

12 

11,7% 

13 

11,4% 

55 

14,7% 

  125 

14,0% 

Vic Van Aelst  19 10 11 25   65 

 6,1% 9,8% 9,6% 6,7%   7,2% 

Katrien Van Der Straeten  3 

1,0% 

4 

3,9% 

6 

5,3% 

10 

2,7% 

  23 

2,5% 

Jef Vermassen  23 

7,4% 

7 

6,9% 

10 

8,8% 

20 

5,3% 

  60 

6,7% 

An Govers  1 

0,3% 

3 

2,9% 

3 

2,6% 

3 

0,8% 

  10 

1,1% 

Patrick Boyen  4 

1,3% 

3 

2,9% 

3 

2,6% 

9 

2,4% 

  19 

2,1% 

Michel Jordens  5 

1,6% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

7 

1,9% 

  12 

1,3% 

Onderzoeksrechter  0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

1 

0,3% 

  1 

0,1% 

Politieagenten  12 

3,9% 

15 

14,7% 

18 

15,8% 

25 

6,7% 

  70 

7,8% 

Moeder Clottemans  8 

2,6% 

1 

1,0% 

0 

0,0% 

12 

3,2% 

  21 

2,3% 

Broer Clottemans  3 

1,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

4 

1,1% 

  7 

0,8% 

Getuigen  43 

13,9% 

6 

5,9% 

10 

8,8% 

61 

16,2% 

  120 

13,3% 

Juryleden  11 

3,5% 

3 

2,9% 

2 

1,8% 

6 

1,6% 

  22 

2,4% 

Andere  46 

14,8% 

6 

5,9% 

2 

1,8% 

51 

13,6% 

  105 

11,6% 

Totaal  311 

100,0% 

102 

100,0% 

114 

100,0% 

375 

100,0% 

  902 

100,0% 
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Bijlage 7: Figuur informatie aanwezig onderzoek ten gronde per krant 

 

 

Figuur 5: Informatie aanwezig onderzoek ten gronde per krant 

 
 

 

 


