
Persbericht 

‘Redacties maken luie en ondoordachte keuzes’   

Amsterdam, 12 januari 2012 – COC Amsterdam en Pride Photo Award hebben een klacht ingediend 

bij de Raad voor de Journalistiek. Aanleiding was het plaatsen van een foto die de blote billen van 

twee mannen laat zien bij het artikel ‘Haags homostel weggepest’ op de website Spitsnieuws.nl op 

11 september j.l. De keuzes van de beeldredacties zijn onderwerp van gesprek tijdens het debat 

‘Beter Beeld’ op donderdag 19 januari. 

Dennis Boutkan, voorzitter van  COC Amsterdam en Pride Photo Award: “Bij artikelen over homo’s en  

lesbiennes  staan vaak foto’s van de Gay Parade of van drag queens, terwijl dat niets te maken heeft 

met de inhoud van het artikel. Alsof je bij een bericht over hetero’s standaard een foto van carnaval 

zet. De foto in Spitsnieuws was volstrekt misplaatst. Je zet toch ook geen foto van blote borsten bij 

een artikel over een verkrachtingszaak?” 

Met de klacht bij de Raad voor de Journalistiek maken de indieners bezwaar tegen de werkwijze van 

de Spitsnieuwsredactie. Naar hun mening heeft de foto van twee mannen met blote billen geen 

enkele inhoudelijke relatie met het homofoob geweld waar over wordt bericht. Bovendien verweert 

de redactie van Spitsnieuws zich in een naschrift dat het Gay Pride-stereotiep heeft bijgedragen aan 

het klimaat waarin de twee mannen waarover het artikel gaat zijn weggepest.  

De suggestie dat je als homoseksueel geweld en discriminatie aan je eigen zichtbaarheid hebt te 

danken is grievend. Ook voelt een groot deel van de homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders 

zich niet vertegenwoordigd door het bewuste beeld bij het artikel. 

“Dit is een voorbeeld van de luie en ondoordachte keuzes die beeldredacties maar al te vaak maken,” 

aldus Dennis Boutkan. “Door het indienen van de klacht willen we bereiken dat media zorgvuldiger 

omgaan met de keuze van het beeldmateriaal en zich bewust zijn van het schadelijke effect van het 

bevestigen van vooroordelen.”   

De mondelinge behandeling van de klacht vindt donderdagmiddag 26 januari plaats bij de Raad voor 

de Journalistiek, Hogehilweg 6, Amsterdam Zuidoost.     

Een week voor de zitting, op do. 19 januari, organiseert Pride Photo Award het mediadebat  ‘Beter 

Beeld’ voor hoofd- en eindredacteuren, beeldredacteuren en televisiemakers. Een vakkundig panel 

en het publiek debatteren onder leiding van journaliste Djoeke Veeninga over de invloed van de 

media op de beeldvorming over diversiteit, man/vrouw verhoudingen, gender en (homo) 

seksualiteit. Het debat begint om 20.00 uur in het Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34.  De 

toegang is gratis. Reserveren is noodzakelijk en kan via mediadebat@pridephotoaward.org. Het 

mediadebat wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Stichting Democratie & Media.   

________________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie 

Voor inhoudelijke vragen: Dennis Boutkan, voorzitter COC Amsterdam en PPA, 06-27.08.33.38 

Voor vragen over het mediadebat en beeldmateriaal: Joeri Kempen, projectleider, tel. 06-52.010.227, 

e-mail: jkempen@pridephotoaward.org  
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